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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

๒๙  สิงหาคม – ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔    

 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องค์การมหาชน)



 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาของผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามมาตรฐานคุณภาพส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพจากผลการจัด

การศึกษาบนพื้นฐานพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน  

โดยประเมินในมิติผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากพันธกิจ รวมไปถึงผลผลิตอันเกิดจากการจัดการศึกษา

ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ จ านวนตัวบํงชี้ที่ประเมิน ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ตามพันธกิจ 

๑๑ ตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ด๎านการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ตัวบํงชี้อัตลักษณ์ และตัวบํงชี้ 

มาตรการสํงเสริม จ านวน ๖ + (๒) ตัวบํงชี้ ทั้งนี้ ตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริมทีแ่สดงถึงความเป็นผู๎ชี้แนะ ปูองกัน 

และแก๎ปัญหาสังคม ไมํมีผลการด าเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีมติให๎ไมํประเมินระดับคณะ 

รูปแบบ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการรับรองคุณภาพการประเมินคุณภาพ

การศึกษาเป็นไปตาม “คูํมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับสถานศึกษา (แก๎ไขเพ่ิมเติม ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ” และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และมตคิณะกรรมการ 

บริหาร ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

คณะผู๎ประเมิน ขอขอบคุณผู๎บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกทํานที่ให๎

ความรํวมมือให๎ข๎อมูล  เพื่อให๎การประเมินคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุลํวงตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษา แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   และผลการประเมินจะเป็น

ประโยชน์ตํอสถาบัน   หนํวยงาน  ต๎นสังกัด   ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสี ย และน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํอไป  

 
 

 

 
(รองศาสตราจารย์ด ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย) 

ประธานคณะผู๎ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา                                                             
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 



[ก] 

 

สารบัญ 
หน๎า 

ค าน า 

สารบัญ [ก] 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 

๑.๑ ข๎อมูลทั่วไป ๑ 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา ๖ 

๑.๒.๑ ระดับสถาบัน  ๖ 

๑.๒.๒ ระดับคณะ  ๗ 

๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน ๘ 

๑.๓ ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๘ 

๑.๓.๑ ระดับสถาบัน ๘ 

๑.๓.๒ ระดับคณะ  ๑๕ 

๒. บทน า ๑๘ 

๒.๑ ข๎อมูลพื้นฐานของสถาบัน  ๑๘ 

๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบที่ผํานมา ๒๗ 

๓. วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ๔๕ 

๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน ๔๕ 

๓.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก ๔๖ 

๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ๕๓ 

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๕๔ 

ตัวบํงชี้ที่ ๑  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  ๕๕  

ตัวบํงชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕๘  

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ

ตัวบํงชี้ที่ ๓  ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์ ๖๑  

 หรือเผยแพรํ  

  



[ข] 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน๎า 

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ) 

ตัวบํงชี้ที่ ๔  ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์ ๖๔                                  

หรือเผยแพรํ 

ตัวบํงชี้ที่ ๕  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๖๗  

ตัวบํงชี้ที่ ๖  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์  ๗๑ 

ตัวบํงชี้ที่ ๗  ผลงานวิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ  ๗๔ 

ตัวบํงชี้ที่ ๘  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนา  ๗๘ 

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 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ ๑๐๗  

ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๑  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ๑๐๗  

ภายในสถาบัน 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๒  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ๑๐๙ 

ภายนอกสถาบัน 

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๑๑ 

๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน ๑๑๒ 

๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ ๑๑๘ 

๖. ภาคผนวก ๑๘๐ 

๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ ๑๘๐  

๖.๒ บันทึกการตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณ์ ๒๐๗ 

๖.๒.๑ บันทึกการสัมภาษณ์ ๒๐๗ 

๖.๓ ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ๒๑๗ 

๖.๔ ก าหนดการตรวจเยี่ยมเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ๒๑๙ 

๖.๔.๑ การตรวจเยี่ยมระดับคณะ ๒๑๙  

๖.๔.๒ การตรวจเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย ๒๒๐ 



[ง] 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน๎า 

๖. ภาคผนวก (ต่อ) 

๖.๕ ข๎อมูลอื่นๆ  ๒๒๒ 

๖.๕.๑ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓ ๒๒๒ 

ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๖.๕.๒ หนังสือส านักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๒๓  

(องค์การมหาชน) ที่ มศ. ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  

๖.๕.๓ หนังสือส านักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๒๔  

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

๖.๕.๔ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕ ๒๒๕  

ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๖.๕.๕ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๒๖ 

ลงวันที่  ๓  มกราคม ๒๕๕๖ 

๖.๕.๖ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕ ๒๒๗ 

ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๖.๕.๗ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ๒๒๘ 

ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

๖.๕.๘ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๒๙ 

ลงวันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๕๖ 

๖.๕.๙ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๑๐๓๒ ๒๓๑ 

ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 



 

หน้า | ๑ 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอน ๔ วิทยาเขต ได๎แกํ วิทยาเขต 

บางเขน  วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  พ้ืนที่

รวม  ๑๔,๔๓๘.๗๕ ไรํ  สถานที่ตั้งดังนี ้

วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  

พ้ืนที่  ๘๔๖ ไรํ 

วิทยาเขตก าแพงแสน เลขที่ ๑ หมูํ ๖ ถนนมาลัยแมน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ๗๐๑๔๐ พ้ืนที่ ๗,๙๕๑.๗๕ ไรํ  อ าเภอเมือง และ

อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนที่ ๗๔๒ ไรํ (เดิมเป็นโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติให๎โอนโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตก าแพงแสน  เมื่อวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

วิทยาเขตศรีราชา เลขท่ี ๑๙๙ หมูํ ๖ ถนนสุขุมวิท ต าบลทุํงสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ พ้ืนที่  ๑๙๙  ไรํ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เลขที่ ๕๙ หมูํ ๑ ถนนสกลนคร-นครพนม ต าบล

เชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ พ้ืนที่ 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  วิชาสัตวแพทย ์และเปลี่ยนชื่อ 

เป็น “ โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก ” ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๑  กระทรวงเกษตราธิการรวมโรงเรียน ที่อยูํในสังกัด 

๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที ่โรงเรียนกรมคลอง และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก เป็น “ โรงเรียนกระทรวง 

เกษตราธิการ  ” ตามนโยบายผลิตคน เข๎ารับราชการ ให๎แกํ กรม  กองตําง  ๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ  

และเริ่มสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชา เกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหมํและหลักสูตรแรก 

ของประเทศไทย ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๖ รัฐบาลรวมโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการกับโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการที่ผลิตก าลังคนแกํกระทรวงเกษตราธิการ ตรงกับ
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พระราชด าริการจัดตั้ง โรงเรียนข๎าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงธรรมการ งานการศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์  

กระทรวงเกษตราธิการ จึงเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงธรรมการ   

พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เพ่ือรับประกาศนียบัตร 

ประโยคครูประถมกสิกรรม (ปป.ก.) โดยมีการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูภํูมิภาค และจัดการ

ศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม และโรงเรียน 

มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ในระยะตํอมาจัดตั้ง สถานีทดลองกสิกรรมที่ภาคอีสาน ภาคใต๎และภาคพายัพใน

รูปแบบสถานีทดลองกสิกรรมควบคูํกับโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ได๎แกํ โรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรมโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแมํโจ ๎ จังหวัดเชียงใหมํ และโรงเรียน 

ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ์ จังหวัด สงขลา ซึ่งตํอมา ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม จังหวัด

นครราชสีมาและสงขลา เนื่องจากรัฐบาลเกรงวําจะมีการผลิตครูเกษตรเกินความต๎องการของประเทศ ส าหรับ

โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม แมํโจ ๎เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ” และยกฐานะเป็น

วิทยาลัย ชื่อ “ วิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ” มีฐานะเป็นกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ในกรมเกษตรและประมง 

กระทรวงเกษตราธิการ  และจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะที่จังหวัดแพร ํ คือ โรงเรียนปุาไม ๎ และโอนกิจการ

ให๎เป็นสํวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร๎อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวนศาสตร์ ” 

พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีเกษตรกลางที่อ าเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 

(ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) และย๎ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแมํโจ๎มาที่อ าเภอ

บางเขน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ได๎แกํ แผนกเกษตรศาสตร ์แผนกสหกรณ ์สํวนแผนกวนศาสตร ์

เปิดสอนที่โรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพรํ (ภายหลังโรงเรียนวนศาสตรก์ลับไปด าเนินงานในลักษณะเดิม)  

“ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ” ได๎รับการสถาปนาเป็น “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” เมื่อวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖ มีฐานะเป็นกรม  สังกัด

กระทรวงเกษตราธิการ รับโอนหลักสูตรของโรงเรียนการชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน มาเป็นหลักสูตร 

อนุปริญญาของมหาวิทยาลัย รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดตั้งคณะวิศวกรรม 

ชลประทานที่โรงเรียนการชลประทาน  จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในคณะ

กสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

ทีต่ าบลทุํงกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม หํางจากวิทยาเขตบางเขนไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เนื้อท่ี ๗,๘๑๔ ไรํ มากกวําวิทยาเขตบางเขนประมาณ ๑๐ เทําตัว ซึ่ง

สํวนหนึ่งเป็นเงินกู๎จากธนาคารโลก เริ่มกํอสร๎าง พ.ศ. ๒๕๑๕ และจัดการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย เรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์สํงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแหํงชาติ และศูนย์

เครื่องจักรกลการเกษตร  จากความชํวยเหลือแบบให๎เปลําจากรัฐบาลญี่ปุุน   
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พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป์รับเปลี่ยนสถานีวิจัย ศรีราชา ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยและฝึกงาน

ของนิสิตคณะเกษตร ให๎เป็นที่ตั้งของวิทยาเขต อีกแหํงหนึ่ง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงตอบสนอง 

แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแผนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภายหลังเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)  พ.ศ. ๒๕๓๙ ได๎รับอนุมัติ

ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพ่ือท าหน๎าที่เตรียมการเรียนการสอน รวมทั้ง 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุร ีวิทยาเขตลพบุร ีและวิทยาเขต

กระบี ่ รวมทั้งการรับวิทยาลัยชลประทาน โรงเรียนสัตวแพทย์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์

วชิระ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอนให๎คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล๎า ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินภารกิจตามนโยบาย

การกระจายโอกาสทางการศึกษาใน ๔ วิทยาเขตหลัก ได๎แกํ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน 

วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปณิธานมุํงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู๎ ให๎เกิด

ความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู๎ชี้น าทิศทาง 

สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยูํ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาต ิ โดยมีวิสัยทัศน ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ นานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล  

เป็นแกนน าในการระดมภูมิ ปัญญาเพ่ือพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน  และมีอ านาจตํอรองในประชาคมโลก  

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต๎พันธกิจสะสมภูมิปัญญา สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ที่หลากหลาย 

สร๎างคนที่มีปัญญา รู๎เหตุรู๎ผล อยูํใน คุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือสํวนรวม ตลอดจนสร๎างผลงานที่มีมาตรฐาน 

สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ รํวมพัฒนา

กับชุมชนและรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการน าประเทศไปสูํความผาสุกและมั่นคง    

อัตลักษณ์ 

ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

ส านึกดี (Integrity)   การมีจิตใจที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

มุํงม่ัน (Determination)  การมีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุํงผลสัมฤทธิ์ 

ในการท างานและในการปฏิบัติใด ๆ   

สร๎างสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู๎ใฝุรู๎ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู๎ มีความสามารถ

ในการสร๎างมูลคําและคุณคําจากความรู๎  มีการสร๎างนวัตกรรม 

สามัคคี (Unity)  การมีความรํวมมือรํวมใจ รู๎จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม 

และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
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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) และความม่ันคงด๎านอาหาร (Security) 

ซึ่งทั้งหมดคือ ความกินดีอยูํดีของทุกคนในชาติ 

 

มาตรการส่งเสริม 

ประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน :  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ประเทศท่ี ๒ ภายนอกสถาบัน   :  การเกษตร 

ข้อมูลเบื้องต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอน รวม ๔๗๗ หลักสูตร ใน ๓ 

กลุํมสาขาวิชา ได๎แกํ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุํม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกวําระดับปริญญาตรี ประมาณ 

๑.๖ เทํา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๘๓ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕ หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท ๒๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๙๒ หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรทุกระดับมีทั้ง

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ คณะและหนํวยงานเทียบเทําที่จัดการศึกษา จ านวน  ๓๒ คณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน และวิทยาลัยสมทบ ๒ แหํง  ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ไมํสังกัดมหาวิทยาลัย  โดยอยูํใน

การก ากับดูของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ วิทยาลัยการชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ   

จ านวนนิสิตทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น ๕๙,๕๑๘ คน จ าแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๔๗,๐๓๔ คน ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๘๓ คน ระดับปริญญาโท ๑๐,๗๑๙ คน  และระดับปริญญาเอก ๑,๖๘๒  คน     
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มหาวิทยาลัยมอีาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น ๙,๐๑๗ คน (ไมํรวมอาจารย์ลาศึกษา)  จ าแนกเป็น

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 โดยมีอาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ 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 รอบแรก เมื่อ ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

และรอบสอง กันยายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) ผลการประเมินรอบแรกเป็นการยืนยันสภาพจริง  ผลการประเมินรอบสอง ซึ่งประเมิน

ระดับสถาบันและระดับกลุํมสาขาวิชา ๘ กลุํมสาขาวิชา ผลการประเมินตามแนวทางท่ี ๑ ผลการประเมิน

ระดับสถาบันได๎รับการรับรองมาตรฐาน  โดยคะแนนเฉลี่ยแบบถํวงน้ าหนักมาตรฐานที่ ๑ – ๗ ระดับดีมาก 

คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗  ผลการประเมิน ๔ มาตรฐานแรกตามพันธกิจ ระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘  

คําเฉลี่ยรายมาตรฐานทั้ง ๗ มาตรฐานอยูํในระดับดีข้ึนไป ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับดีมาก ๕  มาตรฐาน 

ได๎แกํ มาตรฐานที่ ๓ ด๎านการบริการวิชาการ  มาตรฐานที่ ๔ ด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ ๗ ด๎านระบบการประกันคุณภาพ  ทั้ง ๓ มาตรฐานมีคําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐  ส าหรับมาตรฐานที่ 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 ส าหรับการประเมินแนวทางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพกลุํมสาขาวิชาทั้ง ๘ กลุํมสาขาวิชาได๎รับ

การรับรองมาตรฐาน 
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๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 

๑.๒.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑  ปี  ๔.๐๘ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๐ ดี 
๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๓.๕๙ ดี 
๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๔.๓๑ ดี 
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๔.๑๒ ดี 
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๐๔ ดี 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๔๗ ดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ๓.๙๕ ดี 
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๗๙ ดีมาก 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๗๑ ดี 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๖๑ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๙๙ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง  ๆ   

๑๘.๑  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๘.๒  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๕๑ ดีมาก 
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  
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๑.๒.๒ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ 

คณะ 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินรวม 

 ๑๘ ตัวบ่งชี ้(๒๐ ประเด็น) 
คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

๑. คณะเกษตร ๔.๖๖ ดีมาก ๔.๕๕ ดีมาก 

๒. คณะบริหารธุรกิจ ๓.๘๖ ด ี ๓.๘๒ ดี 

๓. คณะประมง ๔.๓๕ ด ี ๔.๒๘ ดี 

๔. คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๕๗ ด ี ๓.๖๕ ดี 

๕. คณะวนศาสตร ์ ๔.๔๑ ด ี ๔.๓๖ ดี 

๖. คณะวิทยาศาสตร ์ ๔.๘๑ ดีมาก ๔.๗๑ ดีมาก 

๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๘๒ ดีมาก ๔.๖๕ ดีมาก 

๘. คณะศึกษาศาสตร์ ๓.๘๗ ด ี ๔.๐๐ ดี 

๙. คณะเศรษฐศาสตร์ ๔.๒๑ ดี ๔.๑๘ ดี 

๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔.๒๑ ดี ๔.๐๙ ดี 

๑๑. คณะสังคมศาสตร์ ๓.๘๒ ด ี ๓.๘๓ ดี 

๑๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๑๖ ด ี ๔.๐๕ ดี 

๑๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๔๖ ดี 

๑๔. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๓.๘๘ ดี ๓.๗๓ ดี 

๑๕. วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๔.๒๑ ด ี ๔.๓๒ ดี 

๑๖. คณะเกษตร ก าแพงแสน ๔.๘๑ ดีมาก ๔.๖๘ ดีมาก 

๑๗. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓.๖๒ ด ี ๓.๖๔ ดี  

๑๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ๔.๖๖ ดีมาก ๔.๔๒ ดี 

๑๙. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๔.๐๐ ดี ๓.๘๙ ดี 

๒๐. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ๔.๒๘ ด ี ๔.๑๘ ดี 

๒๑. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ๓.๗๕ ด ี ๓.๖๕ ดี 

๒๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๓.๖๕ ด ี ๓.๕๘ ดี 

๒๓. คณะวิทยาการจัดการ ๓.๖๑ ด ี ๓.๕๓ ดี 

๒๔. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ๓.๕๖ ด ี ๓.๕๑ ดี 

๒๕. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

๔.๑๕ ดี ๓.๙๖ ดี 

๒๖. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๓.๘๑ ดี ๓.๗๓ ดี 

๒๗. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๓.๕๗ ดี ๓.๕๒ ดี 
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๑.๒.๓  การรับรองมาตรฐาน 

(๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจ านวนคณะที่รับการประเมินจ านวน ๒๗  คณะ จาก

ทั้งหมด ๒๘ คณะ ยกเว๎นคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาที่ยังไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยไมํมีการจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ไมํได๎เป็นสํวนหนึ่งของคณะ  

(๒) คณะที่ได๎รับรองมาตรฐานคุณภาพจ านวน ๒๗ 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 ก าแพงแสน และคณะ

เกษตร 

(๓) ผลประเมินระดับสถาบัน ตัวบํงชี้พันธกิจ (๑๑ ตัวบํงชี้) คํา คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ ระดับ

คุณภาพดี และผลประเมินทุกตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้)  คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ ระดับคุณภาพดีมาก   มหาวิทยาลัย 

ผํานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. ก าหนด 

๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑.๓.๑ ระดับสถาบัน 

๑) ด๎านการวิจัย :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยที่ได๎รับคัดเลือก

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาต ิ  ซึ่งมี วัตถุประสงค์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  โดยมี

สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานด๎านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกที่เอ้ือตํอการวิจัย มีฐานข๎อมูล 

เพ่ือการบริหารการวิจัย   ตั้งแตํการเสนอโครงการถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ซึ่งมีสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเ กษตรศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับ มหาวิทยาลัย มีหนํวยปฏิบัติการ วิจัย 

เชี่ยวชาญเฉพาะ (Speciality Research Unit) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 

ซึ่งเป็นศูนย์วิทยาการขั้นสูง ๔ ศูนย์ มีการสํงเสริมสนับสนุนการเสริมสร๎างงานวิจัยและ การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรวิจัย ด๎านความรู๎ ทักษะการวิจัย  การให๎บริการค าปรึกษาการวิจัยครบกระบวนการ ตั้งแตํการเตรียม

ข๎อเสนอโครงการถึงการตีพิมพ์ผลงาน การสนับสนุนแหลํงค๎นคว๎า บริการข๎อมูล และสถานที่ส าหรับการค๎นคว๎า

ที่มีสภาพแวดล๎อมเหมาะสมกับการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยภายในและการจัดหาแหลํงทุนภายนอก รวมทั้งมี

เครือขํายเผยแพรํผลงานวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ  และการน าผลงาน 

วิจัยไปใช๎ประโยชน์ กลําวได๎วํา มหาวิทยาลัยให๎การสํงเสริมสนับสนุนการวิจัย ตั้งแตํ ต๎นน้ าถึงปลายน้ า 

อยํางไรก็ตาม พบวําคณะที่มีผลประเมินคุณภาพด๎านการวิจัยต่ ากวําระดับดี รวม ๑๐ คณะ หรือประมาณ

ร๎อยละ ๓๗ ในจ านวนนี้มีผลประเมินระดับพอใช๎ ๘ คณะ (คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง ๒.๘๘  – ๓.๓๖)  และ

ระดับต๎องปรับปรุง ๒ คณะ (คําคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ และ ๒.๑๖) คุณภาพการด าเนินงาน ด๎านการวิจัย

ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกดังกลําว สํงผลตํอการรักษาสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
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แหํงชาต ิ  ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดใหมี๎ปริมาณงานวิจัยจ านวนไมํน๎อยกวําเดิมหรือไมํน๎อยกวําปีละ ๑๐๐ เรื่อง  

โดยเน๎นผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ได๎จริง และมีผลกระทบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือชํวยให๎

คุณภาพชีวิตของ ประชาชนดีขึ้น ไมํวําจะเป็นการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรืออ่ืน ๆ ในสํวน

ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎จริงต๎องสะท๎อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย นอกจากเกณฑ์ข๎างต๎นแล๎ว มหาวิทยาลัยต๎อง

รักษาอันดับหรือขยับอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก    ซึ่งการจัดอันดับดังกลําวมีตัวบํงชี้หลักจากผล

การด าเนินงานด๎านการวิจัย   มหาวิทยาลัยจึงต๎องพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด๎านการวิจัยอยํางน๎อย

ในด๎าน ๑) การบริหารภาระงาน ๒) ระบบบริหารการวิจัยระดับคณะ 

(๑) ด๎านการบริหารภาระงาน  มหาวิทยาลัยควรก าหนดความสมดุลภาระงานของ

ผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการตั้งแตํระดับอาจารย์ถึงศาสตราจารย์   โดย อยํางน๎อยภาระงานสอนและภาระงาน

ด๎านการวิจัยควรอยูํในสัดสํวนใกล๎เคียงกัน แม๎วํามีข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วย มาตรฐานภาระงาน ทาง

วิชาการผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ก าหนดให๎งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ ๑๖ ชั่วโมงท าการ  งานวิจัย ๑๒ ชั่วโมงท าการ รวมทั้ง 

เปิดโอกาสให๎น าภาระงานทั้ง ๔ ด๎านมาทดแทนกันได๎  เมื่อภาระงานแตํละด๎านไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 

ขั้นต่ า และก าหนดให๎การสอนเป็นภาระหน๎าที่หลักที่ส าคัญ  การก าหนดให๎ภาระงานแตํละพันธกิจทีน่ ามา

ทดแทนกันนี ้ท าให๎อาจารย์บางสํวนมีภาระงานไมํสอดคล๎องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ นอกจากนี้ 

การก าหนดภาระงานเฉพาะชั่วโมงการปฏิบัติงาน ท าให๎ขาดหลักประกันวําอาจารย์ทุกคนจะมีผลงานวิจัย

หรือผลงานทางวิชาการ หรือคณะจะมีคุณภาพการด าเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในระดับดี    

มหาวิทยาลัยควรก าหนดให๎อาจารย์มีภาระงานครบทุกพันธกิจ ภาระงานที่น ามา

ทดแทนกันสามารถ ท าได๎เพียงบางสํวน โดยคณะควร วางแผนภาระงานและทบทวนภาระงานเพื่อให๎มีผ ล 

การปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจในปริมาณท่ีเหมาะสมอยํางมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยควรทบทวนข๎อบังคับวําด๎วย 

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใช๎แนวทางเดียวกับประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งก าหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงาน

ทางวิชาการของผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ในเชิงปริมาณท่ี

ชัดเจนและสอดคล๎องกับการผลิตผลงานวิชาการแตํละประเภท ซึ่ง ก.พ.อ.ให๎อ านาจสภามหาวิทยาลัยก าหนด

ภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนน๎อยกวําที่ก.พ.อ.ก าหนดได๎ โดยให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของแตํละสถาบัน

หรือแตํละสาขาวิชา ภาระงาน ของผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการท่ีระบุในข๎อบังคับ  ควรครอบคลุมตั้งแตํระดับ

อาจารย์ถึงระดับศาสตราจารย์ มาตรฐานภาระงานที่ก าหนดเพิ่มเติมนี้ จะเป็นสํวนหนึ่งของหลักประกัน

ด๎านจ านวนผลงานทางวิชาการในแตํละปี และเอ้ือตํอการวางแผนภาระงานด๎านการวิจัยระดับภาควิชา คณะ 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนประมาณการจ านวนผลงานวิชาการประเภทตําง  ๆส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

แหํงชาติ        
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมาตรการที่เอ้ือตํอมาตรฐานภาระงานที่ปรากฏ 

เป็นผลงานทางวิชาการ เชํน สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณา ความดี

ความชอบ  เป็นต๎น โดยชี้แจง เผยแพรํ และสร๎างความเข๎าใจประกาศ ก.พ.อ. และข๎อบังคับมหาวิทยาลัยอยําง

ทั่วถึงโดยฝุายบริหาร แทนการมอบนโยบายให๎คณบดีเป็นผู๎ชี้แจงแกํอาจารย์        

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่สํงผลตํอการผลิตงานวิจัย เชํน  

การจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ  ตลอดจนภาระงานแฝงที่ไมํปรากฏตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วย 

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งควรเป็นหน๎าที่ของของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ภาระงานอาจารย ์จากจ านวน

อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวํา  สัดสํวนอาจารย์ : นิสิต : บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในวิทยาเขตตํางๆ เป็นดังนี้   วิทยาเขตบางเขน  ๑ : ๒๒.๓ : ๒.๗   วิทยาเขต ก าแพงแสน  

๑ : ๒๑.๕๒ : ๓.๙  วิทยาเขตศรีราชา ๑ : ๕๙.๖๓ : ๑.๖  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

๑ : ๒๘.๘๘ : ๒.๘ จากสัดสํวนดังกลําวแสดงวํา  อาจารย์วิทยาเขตศรีราชามีภาระงานสอนและภาระงานแฝง

มากกวําอาจารยว์ิทยาเขตอ่ืน  ซึ่งอาจสํงผลตํอคุณภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ โดยทุกคณะของวิทยาเขต

ศรีราชา (๔ คณะ) มีคําคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ๓.๕๑ – ๓.๖๕ จัดอยูํในกลุํม ๗ คณะล าดับท๎ายของคะแนน

ประเมิน  ๒๗ คณะ    

(๒) การทบทวนระบบบริหารงานวิจัยของทุกคณะ โดยฝุายวิจัยควร ศึกษาและ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด๎านการวิจัยของทุกคณะ ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ดขีองคณะที่ผลการด าเนินงาน 

ด๎านการวิจัยที่มีคุณภาพระดับดีมาก เพื่อ เสนอระบบบริหารการวิจัยแกํคณะที่มีผลประเมินคุณภาพพันธกิจ

ด๎านการวิจัยต่ ากวําระดับด ี น าไปทบทวนระบบบริหารการวิจัยของคณะ เพื่อให๎มผีลงานวิจัยทั้งในการสร๎าง

องค์ความรู ๎ และผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช๎ได๎จริงเกิดประโยชน์ทั้งภาคเศรษฐกิจ ชุมชน เกษตรกรรม  

ภาคบริการ สังคมและอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข๎องตามเอกลักษณ์ “ มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน เพื่อความอยูํดีกินดี

ของชาต ิ ” โดยฝุายวิจัยควรมีการติดตามผลการด าเนินงานด๎านการวิจัยทุกไตรมาส เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยมี

งานวิจัยไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ เรื่องตํอปี  และไมํน๎อยกวําปีที่ผํานมา 

๒) ด๎านคุณภาพบัณฑิต :  มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายหลักสูตรภาษาไทย  โดย

เพ่ิมหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) รองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในกลุํมประชาคมอาเซียน (ACTS : ASEAN 

Credit Transfer System) แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เพ่ือรักษาอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลกซ่ึงมีตัวชี้วัดการเป็นนานาชาต ินอกจากนี ้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่

มีประสิทธิภาพ จึงควรจัดการเรียนการสอนผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยถํายทอดการบรรยาย

บางรายวิชาจากคณะของวิทยาเขตบางเขนไปยังวิทยาเขตตําง ๆ โดยเฉพาะคณะจัดตั้งใหมํของวิทยาเขตใน

ภูมิภาค  เพ่ือให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน  รวมทั้งสํงเสริมให๎
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มีการท างานรํวมกันระหวํางนิสิตและอาจารย์จากการบริการวิชาการ เพ่ือสร๎างสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎ 

และการน าความรู๎ไปปฏิบัติจริง 

๓) ด๎านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  :  มหาวิทยาลัยมี

ผลงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะด๎านการเกษตรเป็นที่รู๎จักแพรํหลายและเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชน ซึ่งมีหนํวยบริการวิชาการเพ่ือให๎บริการแกํเกษตรกรและบุคคลทั่วไป  ทั้งประเภทบริการให๎เปลําและ

จัดเก็บคําบริการ  ซึ่งแตํละปีมีผู๎รับบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก  

(๑) ผู๎บริหารวิทยาเขตควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์รวมบริการวิชาการหรือศูนย์นวัตกรรม 

การเกษตร ระดับวิทยาเขต ให๎เกิดเป็นศูนย์รวมบริการวิชาการ หรือศูนย์รวมนวัตกรรมที่สามารถรวบรวม

งานวิจัยประยุกต์ หรือบริการวิชาการในแตํละคณะให๎เป็นศูนย์รวม ( One – Stop Service) ซึ่งสามารถ

เผยแพรงํานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อบริการแกํสังคมและประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย  

(๒) คณะในวิทยาเขตตําง ๆ สํวนใหญํก าหนดตัวชี้วัดประเมินความส าเร็จโครงการ 

และแผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จระยะสั้น เชํน ร๎อยละของจ านวน

โครงการที่ด าเนินการเปรียบเทียบกับแผน จ านวนและระดับความพึงพอใจผู๎รับบริการ เป็นต๎น  ตัวชี้วัดดังกลําว 

ไมํสอดคล๎องตามเปูาประสงค์ของพันธกิจตามมาตรฐานพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา ที่ก าหนดเปูาประสงค์

พันธกิจด๎านผลกระทบในเชิงคุณคํา อันเนื่องมาจากผู๎รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์และผู๎รับผิดชอบโครงการมี

ความเข๎าใจเปูาหมายพันธกิจไมํชัดเจน จึงเป็นข๎อจ ากัดในการออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ  

การบริการวิชาการแกํชุมชน  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   คณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ

ควรก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการท่ีมุํงสูํเปูาประสงค์ตามมาตรฐานพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา 

โดยส านักงานบริการวิชาการควรท าหน๎าที่พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี  และโครงการ/กิจกรรมของทุก

คณะ รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะตํอแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให๎โครงการ/กิจกรรมสอดคล๎อง กับเปูาหมาย

การด าเนินงานพันธกิจด๎านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตามมาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา  

(๓) คณะตําง  ๆในวิทยาเขตควรด าเนินการพันธกิจบริการวิชาการรํวมกัน โดยรวบรวม 

ส ารวจปัญหาและความต๎องการชุมชน เพื่อวางแผนโครงการ/กิจกรรมให๎มีความตํอเนื่อง ออกแบบกิจกรรม

ให๎มีการด าเนินงานรํวมกันระหวํางนิสิตและอาจารย์ เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานจริง 

และการมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม เพื่อสร๎างความตระหนักในฐานะความเป็นพลเมือง และน าไปสูํ 

ความ เข๎มแข็งของชุมชน  อีกท้ังสอดคล๎องกับอัตลักษณ์  “ ส านึกดี  มุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี  ” ซ่ึงเป็น

สํวนหนึ่งของความรับผิดชอบตํอสังคม (University Social Responsibility) รวมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวม

ของชุมชน ในการด าเนินงานด๎านการบริการวิชาการ เพื่อให๎ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ ที่จะน าไปพัฒนา

ชุมชนของตนให๎เข๎มแข็งตํอไป 
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๔) การพัฒนาอัตลักษณ์ : ฝุายวิชาการควรเสนอมหาวิทยาลัย ก าหนดนโนยายให๎    

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขั้นต่ าของทุกหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให๎การจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นระบบและกลไกหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต โดยมีการท างานแบบ

บูรณาการรํวมมือรวมพลัง (Synergy) ระหวํางฝุายวิชาการและผํายพัฒนานิสิต ส าหรับการพัฒนาอัตลักษณ์

อาจารย์ เมื่อมหาวิทยาลัยทบทวนข๎อบังคับภาระงานของผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ จะท าให๎อาจารย์

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ๔ ด๎านอยํางครบถ๎วน  ซึ่งเป็นสํวนส าคัญของระบบและกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์ 

ส าหรับบุคลากรสนับสนุนวิชาการ  ควรก าหนดให๎มีกิจกรรมการจัดการความรู๎ และการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลเป็นกลไกสํงเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควร ก าหนดความหมาย หรือระบุ

พฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์บุคคลกลุํมตําง ๆ และเผยแพรํให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมเข๎าใจชัดเจน

ยิ่งขึ้น  และสามารถประเมินพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตามอัตลักษณ์อยํางเป็นรูปธรรม 

ในสํวนการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตควรมีการประเมินคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์ ระหวําง

ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยฝุายวิชาการและผู๎รับผิดชอบหลักสูตรควรรํวมกันออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพ 

บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอก ให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ซึ่งก าหนด 

ระดับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว๎ ๖ ระดับ ตั้งแตํระดับอนุปริญญาถึงปริญญาเอก 

แม๎วํามาตรฐานผลการเรียนรูท๎ุกระดับประกอบด๎วยผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย ๕ ด๎าน  หากแตํผลการเรียนรู๎

แตํละด๎านซับซ๎อนขึ้นตามระดับคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช๎ประเมินคุณภาพบัณฑิตจึงต๎องออกแบบให๎สอดคล๎อง

กับความซับซ๎อนของระดับ คุณวุฒิที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ ก าหนดให๎อัต ลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นมาตรฐานผล

การเรียนรู๎ขั้นต่ าของทุกหลักสูตร จะท าให๎สามารถประเมินคุณภาพนิสิตตามอัตลักษณ์รํวมกับกระบวนการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งต๎องด าเนินการเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาตามตัวบํงชี้ของการประกัน

คุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ที่ก าหนดให๎ต๎องมีการทวนสอบ 

ผลการเรียนรู๎จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

๕) ด๎านการบริหารจัดการ  :  มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่การจัดการศึกษาไปยังสํวน

ภูมิภาค รองรับการกระจายโอกาสทางการศึกษา ท าให๎มีคณะ ภาควิชา และหนํวยงานตําง ๆ เกิดข้ึนเป็น

จ านวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของพันธกิจด๎านตําง ๆ มีความสัมพันธ์กับศักยภาพและความพร๎อมการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของระยะเวลาการด าเนินงานแตํละวิทยาเขต มหาวิทยาลัยจึงต๎องการผู๎บริหารระดับ

คณะและวิทยาเขตรองรับภาระงานและการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ อันได๎แก ํจ านวนนิสิต 

จ านวนหลักสูตร  งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนั้น การบริหารงาน

คณะและวิทยาเขตเพ่ือให๎ผลการด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมํุงสูํมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติและ

มหาวิทยาลัย ระดับโลก  จึงเป็นประเด็นท๎าทายความสามารถผู๎บริหารมหาวิทยาลัยและผู๎บริหารวิทยาเขต  

มหาวิทยาลัยควรมกีารด าเนินการ ดังนี้ 
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(๑) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยเฉพาะที่

ปฏิบัติงานในวิทยาเขตรองรับการบริหารงานคณะที่ต๎องการผู๎บริหารระดับกลาง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ตามพันธกิจทุกด๎านอยํางมีมาตรฐานคุณภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนไปสูํอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย  การขยายตัวของคณะในวิทยาเขตอยํางรวดเร็ว ท าให๎ขาดแคลนผู๎บริหารที่มีประสบการณ์

และความพร๎อมด๎านการบริหาร เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําว มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให๎อาจารย์ที่เคยด ารง

ต าแหนํงผู๎บริหารจากวิทยาเขตบางเขนเป็นผู๎บริหารคณะในวิทยาเขต  ขณะที่ผู๎บริหารระดับกลางของคณะ

เป็นอาจารย์ รุํนใหมํต๎องเรียนรู๎และพัฒนาความสามารถควบคูํไปกับการบริหาร  และใช๎เวลาสํวนใหญํไปกับ

การปฏิบัติงานประจ ามากกวําการก าหนดกลยุทธ์  อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรับในลักษณะลองผิดลองถูก 

มากกวําการท างานในเชิงรุก  จึงขาดทิศทางการด าเนินงานในพันธกิจหลัก ขณะที่ผู๎บริหารระดับตําง ๆ ใน

วิทยาเขตเป็นก าลังส าคัญการขับเคลื่อนการพัฒนา ในฐานะผู๎บริหารงานแทนผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

จึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมให๎มีความรู๎ ความสามารถ ด๎านการจัดการศึกษา และมีวิสัยทัศน์ โดยวางแผน 

การเข๎าสูํต าแหนํงแกํผู๎บริหารสายวิชาการ ก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญเฉพาะต าแหนํง ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับ

บริบทอุดมศึกษา ความท๎าทาย หลักและวิธีการบริหารทั่วไป การบริหารอุดมศึกษา และการบริหารกิจการ  

มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเตรียมการพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการระดับสูง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ความรู๎ความสามารถ 

ทางการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยจึง ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการให๎มีขีดสมรรถนะการเป็นผู๎น าที่จะสามารถวิเคราะห์   และระบุความท๎าทายใน

สภาพแวดล๎อมที่เป็นบริบทการบริหารมหาวิทยาลัย หลักการส าคัญ ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงควรมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าที่พัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหาร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  โดยใช๎กรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ  และกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการท่ีก.พ.อ.ก าหนด 

(๒) การแบํงสํวนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสํวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา : พระราชบัญญัติดังกลําวบัญญัติให๎การแบํงสํวนงานภายใน เป็นอ านาจของ สภา

มหาวิทยาลัย   และให๎ด าเนินงานจากรายได๎ของสถาบัน  โดยเฉพาะสํวนงานที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์

การขยายโอกาสทางการศึกษา  ท าให๎มีภาระด๎านการแสวงหารายได๎   จึงมีการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ

ในเวลาปกติจ านวนมาก   เป็นเหตุ ให๎อาจารย์ไมํมีเวลาเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน ครบทุกพันธกิจ ตาม

มาตรฐานภาระงาน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยเฉพาะการวิจัย  ดังนั้น   การวางแผน การรับนิสิตแตํละปี 

ตลอดจนการเพ่ิมหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของสํวนงานภายในที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการแบํงสํวนงาน

ภายใน   ต๎องก าหนด หลักเกณฑ์ประเมินความพร๎อมจากระดับคุณภาพผลการด าเนินงานทุกพันธกิจ  

โดยเฉพาะด๎านการวิจัย   เพ่ือไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ  
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(๓) นโยบายการบริหารบางหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคณะและหนํวยงาน

สนับสนุนรํวมกันจัดการเรียนการสอน ควรถือตามโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หรือที่สภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ เพื่อให๎ทุกหนํวยงานเข๎าใจตรงกัน และไมํ กระทบตํอการบริหาร

หลักสูตร   

(๔) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาควรรํวมกับคณะ ภาควิชา ก าหนดแนวทาง

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา รวมถึงก าหนดตัวบํงชี้ที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน 

ระดับภาควิชา  ซึ่งเป็นระบบและกลไกให๎หนํวยยํอยด๎านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให๎น าระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ซึ่งน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในระดับหนํวยผลิตบัณฑิตโดยตรง และเป็นการสร๎างวัฒนธรรมคุณภาพการปฏิบัติงานอยํางทั่วถึง  นอกจากนี้ 

ควรก าหนดให๎มกีารเทียบเคียงสมรรถนะ ระหวําง คณะตํางวิทยาเขตที่จัดการเรียนการสอนในสาขาเดียวกัน 

เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ 

(๕) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความส าเร็จระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาคณะที่มีผลประเมินระดับดีมาก  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

แกํคณะอ่ืน ๆ  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจมีโครงการพัฒนาคุณภาพคณะที่มีผลประเมินระดับพอใช๎  โดยขอ

ความรํวมมือจากคณะที่มีผลประเมินระดับดีมาก เชํน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะเกษตร ก าแพงแสน  เป็นพ่ีเลี้ยงแกํคณะอ่ืน  ในลักษณะรํวมมือรวมพลังเชํนเดียวกับโครงการ  ๑ 

ชํวย ๙  ของ สมศ. โดยเฉพาะอยํางยิ่งคณะวิทยาศาสตร์มีคะแนนประเมินเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

และมีคะแนนประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน  เทํากับผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  แสดงวํา ผู๎บริหาร อาจารย์และบุคลากร มีความเข๎าใจและ

มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(๖) การมอบหมายรองอธิการบดีและหนํวยงานกลางที่รับผิดชอบการ ด าเนินงาน

ตามพันธกิจ  รับผิดชอบการวิจัยสถาบัน  เพ่ือติดตาม ประเมิน ผลผลิต ผลกระทบ  เชํน ฝุายวิชาการ

รับผิดชอบรายงานภาวะการมีงานท าและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ   

ฝุายวิชาการและฝุายพัฒนานิสิตรับผิดชอบรายงานผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  ฝุายวิจัยรับผิดชอบ

รายงานจ านวนผลงานวิจัย จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย  จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์ กอง

ยานพาหนะ อาคาร และสถานที่รับผิดชอบรายงานการประเมินความพึงพอใจด๎านอาคารสถานที่  ส านัก

บริการวิชาการรับผิดชอบรายงานการประเมินความส าเร็จการบริการวิชาการ  โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รวมทั้งการให๎ข๎อเสนอแนะแกํคณะและหนํวยงานหรือผู๎เกี่ยวข๎องตามผลการด าเนินงาน เสนอตํอ ผู๎บริหาร

เป็นประจ าทุกปี   โดยฝุายประกันคุณภาพศึกษามีบทบาทในด๎านการสนับสนุนความรู๎  การสร๎างความเข๎าใจ

นิยามข๎อมูลรายการส าคัญ  การรํวมพัฒนาข๎อความประเมินที่สอดคล๎องกับสิ่งที่ต๎องการประเมิน  และวิธี

ค านวณผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  เพ่ือให๎เป็นรายงานวิจัยสถาบันที่ครอบคลุมรายการข๎อมูล
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ส าคัญ   ตลอดจนเป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ  รวมทั้งการน าผลประเมินไปปรับปรุง

การปฏิบัติงานในพันธกิจตําง ๆ 

(๗) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในภูมิภาค ๓ แหํง ซึ่งเป็นอุปสรรคการให๎

ความรู๎ ความเข๎าใจการปฏิบัติงานทุกพันธกิจอยํางมีคุณภาพ  จึงควรน าระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการ

บริหารมาใช๎ เชํน การจัดการความรู๎ web blog เป็นต๎น เพ่ือพัฒนาไปสูํชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice : CoP) 

๑.๓.๒ ระดับคณะ  

คณะที่มีความโดดเด่น 

 คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีผลการด าเนินงานตัวบํงชี้พันธกิจ   

(๑๑ ตัวบํงชี้) ระดับดีมาก และมีผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่มีคะแนนประเมินระดับดี ได๎แกํ ตัวบํงชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน ๑ ปี ตัวบํงชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศึกษาแหํงชาต ิตัวบํงชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ตัวบํงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนา 

คณาจารย์ และตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  คณะผู๎ประเมินมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) คณะควรวางแผนเตรียมการการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แหํงชาติ เพื่อให๎มีการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ก าหนดไว๎ โดยขั้นต่ าต๎องด าเนินงาน 

ตามตัวบํงชี้หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให๎ครบถ๎วน และให๎ ความส าคัญ

ตํอการติดตามและประเมินผลการเรียนรู๎ของนิสิต ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรอยําง ตํอเนื่อง 

ผลการเรียนรู๎ที่แตกตํางจากผลการเรียนรู๎ที่ระบุรายวิชาจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ และผล

การเรียนรู๎ที่ตํางจากผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรจากการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  คณะกรรมการ 

ที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ต๎องน ามาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาและ/หรือปีการศึกษาถัดไป  เพ่ือให๎มั่นใจวําเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา จะมีผลการเรียนรู๎ครบถ๎วน 

ตามท่ีก าหนด  

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะขนาดใหญํ มีอาจารย์จ านวนมาก 

ฝุายวิชาการของคณะควรวางแผนให๎ความรู๎ ความเข๎าใจการบริหารหลักสูตรแกํคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํอาจารย์ผู๎สอนอยํางท่ัวถึง 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา ซึ่งประกอบด๎วย การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ

การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน  ตามที่แสดงไว๎ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ. ๓

(Plan/Do) การประเมินการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู๎ (Check)  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน (Act)  

รวมทั้งการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒) คณะควรเตรียมความพร๎อมนิสิตด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ใช๎ในกลุํม

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศกลุํมประชาคมอาเซียน  รองรับ

การเคลื่อนย๎ายแรงงานในภูมิภาค อีกท้ังเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม (value added) แกํบัณฑิต โดยควร

ก าหนดให๎นิสิตรับการทดสอบความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกปี เพ่ือติดตามและประเมิน 

พัฒนาการทางภาษา 

๓) การวางแผนพัฒนาอาจารย์และผู๎บริหารระดับคณะ โดยวิเคราะห์อัตราก าลังเป็นประจ า 

ทุกปี เพื่อจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ ปี โดยเฉพาะด๎านคุณวุฒิและต าแหนํงวิชาการ และ ประเมิน 

ทบทวนแผนทุกปี  นอกจากนี้ คณะควรมีการวางแผนพัฒนา  การเตรียมผู๎บริหาร  และอาจารย์รุํนใหมํ ตาม

โครงสร๎างอายุอาจารย์ของคณะ เพื่อให๎มีผู๎บริหารรุํนใหมํรองรับการบริหารงานระดับภาควิชา คณะ ทดแทน 

อาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุ  โดยวางแผนเข๎ารับการอรมหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการตามหลักสูตร 

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีก.พ.อ.ก าหนด รวมทั้งสํงเสริมการท างานแบบทีมท่ีประกอบด๎วยอาจารย์อาวุโส 

และอาจารย์รุํนใหมํ 

คณะที่ต้องการการพัฒนา   

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีผลประเมินตัวบํงชี้ด๎านการวิจัยระดับต๎องปรับปรุง โดยไมํมีผลงาน 

วิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ และการพัฒนาอาจารย์มีผลประเมินระดับต๎องปรับปรุง ผลประเมิน 

ดังกลําวสํงผลโดยตรงตํอระดับคุณภาพการด าเนินงานด๎านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นพันธกิจส าคัญ 

ของสถาบันอุดมศึกษากลุํม ง  คณะผู๎ประเมินมีข๎อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

๑) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด๎านพาณิชยนาวี ซึ่งเป็น

หลักสูตรเฉพาะทางในระดับปริญญาตรีเพียงแหํงเดียว โดยผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ

การบริหารจัดการเพ่ือการขนสํงทางน้ า ตั้งแตํทําเรือ การเดินเรือและการบ ารุงรักษา วิทยาลัยควรพัฒนา

หลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวข๎องด๎านการคมนาคมและการขนสํง เชํน โลจิสติกส์ คลังสินค๎า การประกันภัย  

เป็นต๎น และควรพัฒนานิสิตให๎มีทักษะทางภาษา เพื่อเพ่ิมโอกาสการท างานของบัณฑิต รวมทั้งน าผลประเมิน 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามาใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอ น เพ่ือให ๎

บัณฑิตมีคุณลักษณะตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
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๒) วิทยาลัยควรวางแผนด๎านอัตราก าลังรํวมกับแผนพัฒนาอาจารย์ด๎านคุณวุฒิและต าแหนํง

ทางวิชาการ โดยมีเปูาหมายให๎คุณภาพอาจารย์ไมํต่ ากวําระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง โดยมีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี 

เทําท่ีจ าเป็น  ก าหนดให๎อาจารย์เสนอแผนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ  เพื่อวางแผนภาระงานรายปีที่เหมาะสม 

โดยมีการก ากับติดตามแผนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ และแผนพัฒนาอาจารย์ทุกภาคการศึกษา และติดตาม

ความก๎าวหน๎าของอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอให๎ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา  

๓) มหาวิทยาลัยควรให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาสมรรถนะการบริหารด๎านการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาแกํผู๎บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัย แม๎วําวิทยาลัยจะมีผู๎ที่มีประสบการณ์ด๎านพาณิชยนาวี 

เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ และมีอาจารย์รุํนใหมํที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนหนึ่ง แตํพบวํา ทั้งสองกลุํม 

ยังขาดประสบการณ์ด๎านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนความรู๎ ความเข๎าใจเปูาประสงค์ของ

พันธกิจ ท าให๎แนวทางการด าเนินงานตามพันธกิจไมํชัดเจน อาจารย์ทั้งสองกลุํมควรได๎รับการพัฒนาความรู๎ 

ความเข๎าใจพันธกิจการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการด าเนินงาน พันธกิจที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระการพัฒนาตามหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ของก.พ.อ.และ/หรือ 

สนับสนุนการเข๎าอบรมหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันคลังสมองของชาติ 

๔) ส านักงานวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาลัยควรทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหรือแผน

ประกันคุณภาพ โดยเพิ่มโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพ พร๎อมระบุกิจกรรม 

ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ นอกเหนือจากกิจกรรมทั่วไปของการประกันคุณภาพ  เชํน จัดท ารายงานประเมิน

ตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย 

ควรก ากับ ติดตาม และประเมินการด าเนินงานอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง  เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาและวิทยาเขตควรรํวมกันก าหนดตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ที่สอดคล๎องกับการบริหารระดับภาควิชา  และการประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร  ซึ่ง

จะท าให๎หนํวยยํอยน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ   และ

น าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหนํวยผลิตบัณฑิต     
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๒. บทน า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม) 

สภาพทั่วไป 

สถานที่ตั้ง    

วิทยาเขตบางเขน เลขที่  ๕๐  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

วิทยาเขตก าแพงแสน เลขที่ ๑  ถนนมาลัยแมน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

๗๐๑๔๐    และอ าเภอเมือง   อ าเภอบางปลาม๎า  จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ ๑๙๙ หมูํ ๖ ถนนสุขุมวิท  ต าบลทุํงศุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

๒๐๒๓๐ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เลขที่  ๕๙ หมูํ ๑ ถนนสกลนคร – นครพนม ต าบลเชียงเครือ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีก าเนิดจากการจัดการศึกษาด๎านการเกษตร จากการจัดการศึกษาระบบ 

โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาสูํการจัดการศึกษาด๎านการเกษตรเชิงวิชาการและสหสาขาวิชาด๎านตําง ๆ สาระ 

สังเขปดังนี้ 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผลจากวิวัฒนาการการจัดการศึกษาวิชาเกษตรของประเทศ 

ซึ่งเริ่มจากระบบโรงเรียนวิชาชีพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ซ่ึง เป็นจุดเริ่มต๎นระบบการศึกษาวิชาเกษตรให๎เป็นระบบ 

โรงเรียนของไทย เรียกวํา “ โรงเรียนชํางไหม ” ซึ่งเป็นหลักสูตร ๒ ปี สอนเฉพาะวิชาการเลี้ยงไหม และขยาย 

เป็นหลักสูตร ๓ ปี โดยเพิ่มวิชาการเพาะปลูกพืช  วิชาสัตวแพทย์ และ เปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนวิชาการ  

เพาะปลูก ” ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๑ กระทรวงเกษตราธิการมีนโยบายผลิตคนเข๎ารับราชการให๎แกํกรม กองตําง ๆ 

ของกระทรวงเกษตราธิการ จึงรวมโรงเรียนที่อยูํในสังกัด ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที ่ โรงเรียนกรมคลอง 

และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก เป็น “ โรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ ” พร๎อมกับหลักสูตรใหมํ ซึ่งเป็นหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรแรกของประเทศไทย เริ่มสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ และงานการศึกษา 

วิชาเกษตรศาสตรท์ี่ดูแลโดยกระทรวงเกษตราธิการ เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อรัฐบาลรวมโรงเรียน 

กระทรวงเกษตราธิการกับโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๖ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกระทรวง 

เกษตราธิการ  ตรงกับพระราชด าริในการจัดตั้งโรงเรียนข๎าราชการพลเรือนทีจ่ัดตั้งขึ้นในกระทรวงธรรมการ   
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พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๖ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมรับผู๎จบชั้น ม. ๓ 

(ภายหลังเปลี่ยนเป็น ม. ๖) เข๎าศึกษาในหลักสูตร ๒ ปี เพื่อรับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม 

(ปป.ก.)  พ.ศ.  ๒๔๖๙  กระทรวงเกษตราธิการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูํภูมิภาค  และมี

การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในรูปแบบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม 

และโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ตํอมา พ.ศ. ๒๔๗๔ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรม 

ทีภ่าคอีสาน ภาคใต๎และภาคพายัพ  โดยจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรม พร๎อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรม เพ่ือให๎งานวิจัยการเกษตรด าเนิน ควบคูํไปกับ การให๎การศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์  มีผลให๎

กระทรวง เกษตราธิการจัดการศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ใหมํ  โดยมีการวิจัยในสถานีทดลองควบคูํกับการจัด

การศึกษาด๎านเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นต๎นแบบของการประสานระหวํางงานวิจัยทดลองและงานการศึกษา  

พ.ศ. ๒๔๗๘ นโยบายการศึกษาสาขาเกษตรศาสตรม์ีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรัฐบาลเกรงวํา จะมี

การผลิตครูเกษตรเกินความต๎องการของประเทศ จึงมแีนวคิดที่จะยุบโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมทั้ง 

๓ แหํง ได๎แกํ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรมแมํโจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ และโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ์ จังหวัดสงขลา หัวหน๎าสถานี

และอาจารย์ใหญํของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมทั้ง ๓ แหํง เสนอให๎คงโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 

ทีแ่มํโจ ๎พร๎อมกับจัดตั้ง “โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม” ขึ้นแทน ตํอมายกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัย ชื่อ 

“วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” มีฐานะเป็นกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในกรมเกษตรและประมง   กระทรวง  

เกษตราธิการ และจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะที่จังหวัดแพร ํ คือ โรงเรียนปุาไม ๎  เปิดสอนหลักสูตร ๒ ปี 

และโอนกิจการ ให๎เป็นสํวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พร๎อมกับเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนปุาไม๎ เป็น  

“ โรงเรียนวนศาสตร์ ” 

พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีเกษตรกลางขึ้นในท๎องที่อ าเภอบางเขน  กรุงเทพ 

มหานคร (ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) และย๎ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแมํโจ๎มา

บางเขน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ๓ ปี โดยแผนกเกษตรศาสตร ์ แผนกสหกรณ ์ เปิดสอนที่บางเขน 

ส าหรับแผนกวนศาสตร ์ เปิดสอนที่โรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร ํ (พ.ศ.  ๒๔๙๙ โรงเรียนวนศาสตร์ กลับไป

ด าเนินงานในลักษณะเดิม)  
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พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๕ ได๎รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖ มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวง 

เกษตราธิการ จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตร ี๕ ปี และ หลักสูตรอนุปริญญา ๓ ปี ประกอบด๎วย ๔ คณะ  

คือ คณะเกษตรศาสตร ์ 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 และสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ 

เพ่ือประโยชน์ในการเรียกประเภทปริญญา มีการจัดตั้งคณะใหม ํได๎แกํ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ “ คณะกสิกรรมและสัตวบาล ” เป็น "  คณะเกษตร " 

และ “ คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ” เป็น " คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ "  

มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ต าบลทุํงกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม  มีเนื้อที ่๗,๘๑๔ ไรํ  มากกวําวิทยาเขตบางเขนประมาณ  ๑๐ เทําตัว  หํางจากวิทยาเขตบางเขน

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร โดยใช๎เงินกู๎ธนาคารโลกเป็นคําใช๎จํายสํวนหนึ่ง เริ่ม

ด าเนินงานกํอสร๎าง พ.ศ. ๒๕๑๕ มีผลให๎มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มข้ึนอีก

แหํงหนึ่งคือ “ วิทยาเขตก าแพงแสน ” รวมทั้งมีการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นตําง ๆ เพ่ิมเติม  ระหวําง พ.ศ. 

๒๕๑๖ – ๒๕๒๕ เพ่ือให๎วิทยาเขตก าแพงแสนด าเนินไปด๎วยดี โดยได๎รับความชํวยเหลือแบบให๎เปลําจาก

รัฐบาลญี่ปุุน เพ่ือกํอสร๎างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยและการบริการวิชาการแกํสังคม  โดย มี

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์สํงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแหํงชาติ และ

ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร    วิทยาเขตก าแพงแส นสามารถ ด าเนินการเรียนการสอน  ตั้งแตํ พ.ศ.  

๒๕๒๒ ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้งหนํวยงานใหมํระดับคณะ ที่วิทยาเขตบางเขน อีก ๕ หนํวยงาน  คือ 

คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ ส านักหอสมุด และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์รวมถึงการ สอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให๎แกํวิทยาลัยแพทยศาสตร ์

พระมงกุฎเกล๎า และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรกในสาขาวิชากีฏวิทยาและสาขาวิชาปฐพีวิทยา   
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พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป์รับเปลี่ยนสถานีวิจัย ศรีราชา ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยและฝึกงาน

ของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให๎เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเพ่ิมอีกแหํงหนึ่ง เพ่ือผลิตและ

พัฒนาก าลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแผนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภายหลังเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์)   

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได๎รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการ จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพ่ือท าหน๎าที่

เตรียมการเรียนการสอน   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ - ๒๕๔๕ จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน   คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตลพบุรี และ วิทยาเขตกระบี่ โดย เริ่มจัด 

การเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินภารกิจตามนโยบายการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใน ๔ วิทยาเขตหลัก ได๎แกํ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมถึงมีสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ระหวําง พ.ศ. ๒๕๓๕ - 

๒๕๔๕  ได๎แกํ วิทยาลัยชลประทาน โรงเรียนสัตวแพทย ์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี นพรัตน์วชิระ 

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให๎คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า  

ตราประจ ามหาวิทยาลัย 

 รูปวงกลม พ้ืนสีเขียว กึ่งกลางมีรูปพระพิรุณทรงนาค อยูํในวงกลมเล็กล๎อมรอบด๎วยกลีบบัวคว่ าและ

บัวหงาย ระหวํางวงกลมทั้งสองวงมีค าวํา “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” อยูํด๎านบน และค าวํา “พ.ศ. ๒๔๘๖” 

อยูํด๎านลําง 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 สีเขียวใบไม๎  

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ต๎นนนทรี ( Peltophorum Pterocarpum) 

ปรัชญาและปณิธาน 

 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุํงม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู๎ให๎เกิดความเจริญงอกงาม 

ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู๎ชี้น าทิศทาง สืบทอด

เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  เพื่อความความคงอยูํ  ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ  

วิสัยทัศน์ 

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน 

สากล  เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนและมีอ านาจตํอรองในประชาคมโลก 

พันธกิจ 
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 สะสมภูมิปัญญา สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ที่หลากหลาย สร๎างคนที่มีปัญญา รู๎เหตุรู๎ผล  อยูํใน

คุณธรรมและมีจิตส านึกเพ่ือสํวนรวม ตลอดจนสร๎างผลงานที่มีมาตรฐาน  สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก  โดยมี 

การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ รํวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อ

เป็นกลไกส าคัญในการน าประเทศไปสูํความผาสุกและมั่นคง  ประกอบด๎วยพันธกิจ  ๘  ด๎าน  ดังนี้ 

๑) พันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี

และระดับบัณฑิตศึกษามากกวํา ๓๕๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาตใินระดับบัณฑิตศึกษา ๓๔ หลักสูตร  

และมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกท้ังในประเทศและตํางประเทศมากกวํา ๑,๐๐๐ คน จากบุคลากรที่

ปฏิบัติงานมากกวํา ๙,๕๐๐ คน โดยน าเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคมาใช๎ในการเรียน 

การสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต๎องการของสังคมและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 

ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งในการผลิตบัณฑิตให๎เป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาด๎านเกษตร

ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรูแ๎ละความสามารถ  เพ่ือ

ออกไปรับใช๎สังคมอยํางมีคุณภาพ   

๒) พันธกิจด้านการวิจัย    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงพัฒนาสูํ "มหาวิทยาลัยเน๎นการวิจัย" (Research University) 

โดยเสริมสร๎างศักยภาพและความพร๎อมทุกศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันน าไปสูํ 

การพัฒนา "ศูนย์ความเป็นเลิศ"  (Center of Excellence) ด๎านตําง ๆ เชํน อาหาร ยางพารา ข๎าว และ

พลังงาน เป็นต๎น นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือมวลมนุษยชาติ จนได๎รับรางวัล

ระดับประเทศ  ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ  ตลอดจนมีการถํายทอดองค์ความรู๎ทุกสาขาให๎กับประชาชน 

ทุกระดับ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งเพ่ือการพัฒนาประเทศ   
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๓) พันธกิจด้านทุนสนับสนุนการวิจัย    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการวิจัยโดยจัดสรรทุน

สนับสนุนการวิจัยให๎กับคณาจารย์ นักวิจัย  ตลอดจนสํงเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือสร๎างนักวิจัย

รุํนใหมํทั้งจากแหลํงเงินอุดหนุนวิจัยภายใน   โดยงบประมาณแผํนดินและ งบประมาณเงินรายได๎ของ

มหาวิทยาลัย และจากแหลํงเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก  ทั้งภาคเอกชนและองค์กรตํางประเทศ  

๔) พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ    

การบริการวิชาการเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด าเนินการให๎บริการวิชาการอยํางเป็นระบบ มีการฝึกอบรมถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยีสูํสังคม ทั้งระดับ 

ท๎องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  ควบคูํกับการกระตุ๎นให๎เกิดศูนย์บํมเพาะทางธุรกิจที่ใช๎องค์ความรู๎

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสูํการประกอบการเชิงพาณิชย์ได๎อยํางแท๎จริง  

๕) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงสํงเสริมการสร๎างความรู๎คูํคุณธรรม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์ ทั้งในด๎านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตําง  ๆ ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์แหํง

ความเป็นเกษตรศาสตร์ และสร๎างเครือขํายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพ่ือคงอยูํคูํมหาวิทยาลัยและ

ประเทศชาต ิ 

๖) พันธกิจด้านกิจกรรมนิสิต    

“นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และ 

ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนชมรมกิจกรรมนิสิต ทั้ง

ด๎านวิชาการ สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี  ตลอดจนดูแลจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกตําง ๆ แกํนิสิตในทุกคณะและทุกวิทยาเขต  

๗) พันธกิจด้านวิเทศสัมพันธ์    

สร๎างเครือขํายเพ่ือการพัฒนาสูํการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ( World Class 

University) โดยผลักดันให๎เกิดความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในตํางประเทศอยํางเป็น 

รูปธรรม พัฒนาศักยภาพสูํ  “ วิทยาลัยนานาชาติ  ” (International College) เสริมสร๎างศักยภาพของ

หนํวยงาน บุคลากรและนิสิต เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให๎พร๎อม รองรับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ๎ ในรูปแบบของ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” (ASEAN Economic Community) และรองรับ

การแขํงขันในเวทีสากล 
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๘) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน๎นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช๎ใน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการแกํสังคม ตลอดจนการบริหารจัดการ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

เสริมความแข็งแกรํง โดยใช๎ระบบเครือขํายความเร็วสูงมาใช๎กับระบบออนไลน์และระบบไร๎สาย ท าให๎สามารถ 

เข๎าถึงข๎อมูลและความรู๎อยํางทั่วถึงท้ังภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยมีเครือขํายที่เชื่อมโยงครบทุก

อาคารและระหวํางวิทยาเขต เพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอนทางไกล การติดตํอสื่อสารระหวํางวิทยาเขต 

และการประชุมทางวิดิทัศน ์ควบคูํกับการสนับสนุนการใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ชํวยปฏิบัติงาน โดยมีห๎องสมุด 

ดิจิทัล ห๎องปฏิบัติการด๎านไอที ภาษาตํางประเทศ  และศูนย์บริการมัลติมีเดียที่สมบูรณ์และทันสมัย เพ่ือ

เสริมสร๎างทักษะด๎านการเรียนรู๎ให๎กับนิสิตและบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

เพ่ือรองรับงานวิจัยที่ต๎องการขีดความสามารถในการค านวณความเร็วสูง เพ่ือสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ  

อัตลักษณ์ 

ส านึกด ีมุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี (IDENTITY DETERMINATION KNOWLEDGE CREATION  UNITY) 

ส านึกดี (IDENTITY)   มีจิตใจที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  

มุํงม่ัน (DETERMINATION) มีความตั้งใจมั่น  มีความอดทน  มีความวิริยะอุตสาหะ   

มุํงผลสัมฤทธิ์ในการท างานและในการปฏิบัติใด ๆ 

สร๎างสรรค์ (KNOWLEDGE CREATION) เป็นผู๎ใฝุรู๎ มีความขวนขวายแสวงหาความรู๎ มีความสามารถ 

ในการสร๎างมูลคําและคุณคําจากความรู๎ มีการสร๎างนวัตกรรม 

สามัคคี (UNITY) มีความรํวมมือรํวมใจ รู๎จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม 

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) และความม่ันคงด๎านอาหาร (Security) 

ซึ่งทั้งหมดคือ ความกินดีอยูํดีของทุกคนในชาติ 

มาตรการส่งเสริม 

มหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นที่ ๑  ภายใน สถาบัน 

“ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม”  และประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน  “การเกษตร” 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน รวม ๔๗๗ หลักสูตร  เป็นหลักสูตรภาษาไทย 

จ านวน ๔๓๐ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๔๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ หลักสูตร  

ระดับปริญญาโท ๒๐๕ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๘๐ หลักสูตร  หลักสูตรนานาชาติ ๔๗ หลักสูตร 

จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 

จ านวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่าที่จัดการศึกษา 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๓   มหาวิทยาลัยมีคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะที่จัดการศึกษากลุํมสาขา 

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ จ านวน ๒๘ คณะ/วิทยาลัย  ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑๓ คณะ และจัดตั้งตาม

มติสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๖ คณะ/วิทยาลัย  ตั้งอยูํในวิทยาเขต ๔ แหํง   ไมํรวมวิทยาลัยสมทบ ๒ แหํง 
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ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ไมํสังกัดมหาวิทยาลัย โดยอยูํในการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ วิทยาลัย

การชลประทาน  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  คณะตําง ๆ จัดอยูํในกลุํมสาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

๑) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๒) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

๓) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑) คณะเกษตร 

๒) คณะเกษตร  ก าแพงแสน 

๓) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

๔) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

๕) คณะประมง 

๖) คณะวนศาสตร์ 

๗) คณะวิทยาศาสตร์ 

๘) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

๑๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

๑๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

๑๕) วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม 

๑๖) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

๑) คณะบริหารธุรกิจ 

๒) คณะมนุษยศาสตร์ 

๓) คณะวิทยาการจัดการ 

๔) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 



 

หน้า | ๒๗ 

๕) คณะศึกษาศาสตร์ 

๖) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

๗) คณะเศรษฐศาสตร์ 

๘) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

๙) คณะสังคมศาสตร์ 

๑๐) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

จ านวนนิสิตและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีนิสิตทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น ๕๙,๕๑๘ คน จ าแนกเป็นวิทยาเขตบางเขน ๓๖,๘๔๗  คน 

วิทยาเขตก าแพงแสน ๘,๙๙๐ คน วิทยาเขตศรีราชา ๙,๘๙๘ คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ๓,๗๘๓ คน ซึ่งจ าแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๔๗,๐๓๔ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๘๓ คน ระดับปริญญาโท  ๑๐,๗๑๙ คน  และระดับปริญญาเอก ๑,๖๘๒ คน  อาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น 

๑๑,๖๒๗  คน    
๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบท่ีผ่านมา 

การพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน 

๏  ผลการประเมินรอบแรก และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเกําแกํมากกวํา ๖๐ ปี มีความแข็งแกรํง

ทางด๎านวิชาการเกษตร เป็นแหลํงสะสมองค์ความรู๎ทางวิชาการเกษตร ที่เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการของ  

แผํนดิน และมีพัฒนาการของสาขาวิชาการ ตําง ๆ ที่ชํวยสํงเสริมวิชาการด๎านการเกษตร ท าให๎สามารถ

ตอบสนองกับความต๎องการของประเทศชาติทางด๎านการเกษตรได๎เป็นอยํางดี  

๒. มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมองค์กร ด๎วยการยกยํองเชิดชูเกียรติ  

คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นผู๎บุกเบิกทั้งด๎านวิชาการและการบริหาร  เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามปณิธาน 

๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยปิด ที่ให๎ความส าคัญกับการให๎โอกาส  

ทางการศึกษาและสามารถรองรับผู๎สมัครเข๎าศึกษาได๎มากที่สุดในประเทศ  

๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแรก ๆ ที่เป็นผู๎น าระบบสารสนเทศมาใช๎ 

ในการบริหารจัดการและในพันธกิจหลักทุกด๎าน ทั้งนี้ได๎แสดงให๎เห็นพัฒนาการอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง จน

ปัจจุบัน ในด๎านโครงสร๎างทางกายภาพได๎จัดให๎ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหนํวยงานระดับคณะ มีบุคลากร 
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ประจ าและได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามล าดับ  มีผลให๎ระบบสารสนเทศและการใช๎คอมพิวเตอร์ 

ในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการท างานของบุคลากรและในการเรียนของนิสิต ปรากฏในหมูํผู๎ใช๎บัณฑิตวํา 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหํงนี้ สํวนหนึ่งมีความสนใจในการพัฒนาตนเองให๎รอบรู๎ และมีความสามารถในการใช๎ 

สารสนเทศ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการขยายโอกาสการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการสังคมและ

ชุมชนอีกด๎วย  การพัฒนาดังกลําวข๎างต๎นนําจะมีผลให๎มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูํความเป็น e –university  ได๎

ในอนาคตอันใกล๎ 

๕. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งระดับอาจารย์ ข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ  

ด๎านการวิจัย โดยเฉพาะทางการเกษตรในระดับสูงเป็นจ านวนมาก มีโครงสร๎างทางกายภาพ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

ทรัพยากร ทุนอุดหนุนการวิจัย และเครือขํายความรํวมมือทางการวิจัยทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

ที่สํงเสริมสนับสนุน และสามารถสร๎างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด๎านการเรียนการสอน และการพัฒนา

ประเทศชาติได๎เป็นอยํางดี 

๖. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดํนหลากหลายประเภทในระดับตําง ๆ

เกือบทุกคณะวิชา สถาบันและศูนย์ เชํน ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหํงชาติที่เป็น

แหลํงอ๎างอิงและให๎บริการวิชาการระดับลึก สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โรงพยาบาลสัตว์ 

เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาการเพ่ือสร๎างอาชีพส าหรับประชาชนเป็นจ านวนมาก ท าให๎งาน

บริการวิชาการหลายโครงการสามารถสร๎างรายได๎หลํอเลี้ยงคณะ/ภาควิชาได๎เป็นอยํางดี  ยิ่งไปกวํานั้นยังมีศูนย์

พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีรัฐรํวมภาคเอกชน  ที่ท าหน๎าที่น าผลงานวิจัยไปตํอยอดให๎เกิดประโยชน์

ทางด๎านการน าไปประยุกต์ใช๎ 

๗. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติที่สะท๎อนเอกลักษณ์ของ 

ความเป็นผู๎น าด๎านข๎อมูลการเกษตรแหํงชาติ ศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติ และศูนย์สนเทศงานวิจัย 

เกษตร 

๘. มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาและหลักสูตรที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน เชํน คณะประมง  

คณะวนศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมตํอเรือและเครื่องกลเรือ  วิศวกรรมการบินและ

อากาศยาน เป็นต๎น รวมทั้งมีหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเชิงสหสาขาวิชา ได๎แกํ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟูา-

เครื่องกล-การผลิต เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎ประกอบการมีหลักสูตรทางด๎านอุตสาหกรรมการเกษตร 

ซึ่งมีงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกวํา ๑๕ รายการ 
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นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีสถานีและศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิจัยจ านวนมาก  เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งโครงการตําง ๆ เชํน โครงการทํองโลกสิ่งแวดล๎อมกับชาวเกษตรศาสตร์ 

ที่วิทยาเขตศรีราชา โครงการวิจัยสารโลหะหนักในชายฝั่งทะเล โครงการต๎นแบบพัฒนาบึงหนองหาน ซึ่งได๎รับ 

การสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร เป็นต๎น 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 

๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ 

หลากหลาย  แตํเพื่อให๎มีการพัฒนาวิชาการและการด าเนินงานให๎ครบวงจร จึงสมควรพิจารณาให๎ความส าคัญ 

ในการบูรณาการด๎านวิชาการและการบริหารจัดการเข๎าด๎วยกัน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการ ผลผลิต

ทางการเกษตร  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคําของผลผลิต  โดยพัฒนาให๎เป็นศาสตร์ต๎นแบบในการด าเนินธุรกิจ

ทางการเกษตรของประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอนแบบหลายวิทยาเขตท่ีขยายโอกาสการจัด 

การศึกษา โดยวางยุทธศาสตร์และวางกลไกทางด๎านบุคลากร งบประมาณ โครงสร๎างพื้นฐาน ระบบห๎องสมุด 

และสารสนเทศ ที่สามารถรองรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถประกันการมีมาตรฐานเดียวกันของ

วิทยาเขตตําง ๆ ได๎ 

๓. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีพื้นฐานที่เข๎มแข็งท้ังทางด๎านคณาจารย์ และโครงสร๎างทางวิชาการ 

เป็นอยํางดี   จนสามารถจัดการศึกษาได๎หลากหลายเป็นแนวกว๎าง   แตํในการที่จะน ามหาวิทยาลัยขึ้นสูํ

ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยอาจจะต๎องพิจารณา 

๓.๑ เลือกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงจ านวนจ ากัด เพื่อสามารถทุํมเท

ทรัพยากรสนับสนุนให๎สาขาวิชานั้น ๆ สูํระดับความเป็นเลิศ  เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๓.๒ ก าหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความสามารถจัดการเรียนการสอนระดับหลัง

ปริญญาที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะปริญญาเอกเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประเทศชาติ  

๓.๓ ชะลอการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถทุํมเทให๎เกิดคุณภาพในระดับ 

ปริญญาโทและเอกได๎เต็มที่มากข้ึน 

๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความคิดเห็นของผู๎ประกอบการในข๎อเสนอ  

๔.๑ ให๎บัณฑิตเกษตรศาสตร์มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษได๎ดี 

๔.๒ ให๎บัณฑิตมีทักษะเฉพาะทาง โดยอาจจัดให๎มีการอบรมหรือศึกษาตํอเนื่อง  เพ่ือ 

เตรียมบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ 
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๕. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให๎มีงานวิจัยในระดับคุณภาพสูงอยูํแล๎ว แตํเทําที่ปรากฏ 

งานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเดํนจะอยูํเฉพาะในทางการเกษตร ในสาขาอ่ืนถ๎าหากได๎เพ่ิมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

และเชื่อมโยงงานวิจัยในคณะ สถาบันตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ก็จะท าให๎งานวิจัยทั่วไปมีความเข๎มแข็งและโดดเดํน

มากขึ้น  นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่มีอยูํใน

ระดับสูงอยูํแล๎ว หากได๎มีการจัดการบริการ นักวิจัยก็จะสามารถเพ่ิมผลงานวิจัยทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ 

๖. โดยเหตุที่ฐานข๎อมูลทางด๎านการวิจัยมีความส าคัญเป็นอยํางมาก  และเป็นเครื่องชี้บํง 

ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะทุํมเทการสนับสนุน เพ่ือให๎ได๎ฐานข๎อมูลงานวิจัยที่ครบถ๎วน

สมบูรณ์ทันสมัยตลอดเวลา 

๗. มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการเริ่มจัดตั้งหอประวัติ และมีการด าเนินงานด๎านหอจดหมายเหตุ 

และพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลประวัติศาสตร์ นับได๎วําเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการรวบรวมประวัติ

และความเป็นมาของสถาบันให๎สืบตํอไปยังอนุชนรุํนหลัง อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาจัดให๎มีการบริหาร

จัดการกลาง เพื่อรวบรวมภารกิจเหลํานี้ไว๎ด๎วยกันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํมหาวิทยาลัย  

๘. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะจัดให๎ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่เน๎นกระบวนการเรียนการสอนที่

เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและสํงเสริมประสบการณ์จริง แตํยังมิได๎มีการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกลําว 

อยํางเป็นรูปธรรม หากท าได๎ก็จะสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให๎มีผลดียิ่งขึ้นตํอไป 

๙. มหาวิทยาลัยได๎พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KU ขึ้นมาเป็นระบบที่ด ี

แตํก็ต๎องสํงเสริม รณรงค์ สร๎างกลไกตํอระบบการประกันคุณภาพในหนํวยงานตําง ๆ และพัฒนาให๎เป็น

วัฒนธรรมองค์กรอยํางแท๎จริง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู๎และสร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากรระดับตําง ๆ ในการ  

ปฏิบัติงานด๎านประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่องและท่ัวถึง 

๑๐. มหาวิทยาลัยมีหนํวยวิจัยเฉพาะทางจ านวนมาก หากมีการสนับสนุนให๎มีความเชื่อมโยง 

ระหวํางการเรียนการสอนกับหนํวยวิจัยเฉพาะทางเหลํานี้ให๎ชัดเจนและเป็นระบบ นิสิตก็จะได๎รับประโยชน์  

จากผลงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

๑๑. การที่มหาวิทยาลัยแยกงานบริการของสายสนับสนุนเกือบทุกด๎าน ให๎อยูํในความรับผิดชอบ 

ของคณะ สถาบัน และศูนย์ตําง ๆ อยํางเต็มรูปแบบนั้น อาจเป็นเหตุให๎เกิดความซ้ าซ๎อนของงาน 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 และด าเนินการเพ่ือให๎การบริหารจัดการตรงกับความต๎องการของกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องตําง  ๆ

ของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 

มหาวิทยาลัยสมควรให๎ความส าคัญและบริหารจัดการให๎เรียบร๎อยเป็นเรื่องเรํงดํวน ในบาง

ประการ ดังนี้ 

๑. การจัดระเบียบที่อยูํอาศัยของชุมชนโรงสูบด๎านเหนือของวิทยาเขตบางเขน  

๒. การปรับปรุงสภาพสวัสดิการ และความปลอดภัยของหอพักนิสิตในทุกวิทยาเขต 

๓. การจัดระบบการจราจรในทุกวิทยาเขตให๎เหมาะสม เพ่ือเสริมสร๎างความปลอดภัยและ 

การลดมลพิษทางอากาศและเสียง 

๔. การพัฒนาระบบการก าจัดน้ าเสีย สารพิษ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน  

ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายด๎านการผลิตบัณฑิตที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ์  และ

ความเป็นเลิศด๎านการเกษตร ตลอดจนสนองตอบตํอความต๎องการของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

๒. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายด๎านการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร ์

ของประเทศและสังคมโลก  รวมทั้งการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

๓. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายด๎านการบริการวิชาการแกํสังคมและชุมชน เพื่อยกฐานะ 

ความเป็นอยูํและเป็นต๎นแบบเชิงพาณิชย์ 

๔. มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยในเรื่องการสร๎างมาตรฐานและพัฒนาภูมิปัญญาไทยด๎าน

การเกษตรสูํมาตรฐานสากล และเสนอให๎รัฐบาลพิจารณาก าหนดนโยบายตํอไป 

๕. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการสํงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา 

และการวิจัยในวิทยาเขต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในวิทยาเขตท่ีเปิดใหมํให๎อยูํระดับเดียวกันทุกวิทยาเขต 
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขา ที่ตอบสนองความต๎องการ

ของประเทศชาติได๎เป็นอยํางดี โดยเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ รวมทั้งสามารถ  

ประกอบอาชีพและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เพ่ือให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษที่สอดคล๎องกับ

ความต๎องการของผู๎ประกอบการได๎มากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาวางนโยบาย  และด าเนินการอยําง

จริงจัง ให๎มีการพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษาทุกระดับ 

๒. เพ่ือให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวเข๎ากับงานที่ปฏิบัติได๎ดีและรวดเร็ว  

ยิ่งขึ้น  ตามความคาดหวังของผู๎ประกอบการ  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง  หรือ

จัดการศึกษาตํอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

๓. ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการจูงใจให๎นักเรียนที่มีศักยภาพ  

เข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ อาจวางแนวทางรํวมกับโรงเรียนสาธิตฯในการจูงใจให๎นักเรียนที่มี

ความสามารถสูงเข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่องจนถึงระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  

๔. มหาวิทยาลัยควรจัดท าฐานข๎อมูลจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ให๎สมบูรณ์ รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการตีพิมพ์เผยแพรํบทความจากวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติให๎เพ่ิม 

มากขึ้น 

๕. จากผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต พบวํา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังมี

ภาวะการได๎งานท าอยูํในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการได๎

งานท าของบัณฑิต  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของประเทศ เชํน ของสมศ. 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู๎ที่จัด 

ตามความสนใจของผู๎เรียน มีการพัฒนาผู๎เรียนตามความสามารถและความถนัด การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู๎ 

จากประสบการณ์จริง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประสานงานความรํวมมือระหวํางคณะและหนํวยงาน

ในการจัดการศึกษาหลักสูตรตําง ๆ ที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน และ/หรือบูรณาการหลักสูตรให๎เป็นสหสาขา 

วิชาให๎มากขึ้น  เพ่ือให๎สามารถใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตซ่ึงชํวยขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํประชากร

ในพ้ืนที่ตําง ๆ  อยํางไรก็ตามมหาวิทยาลัยสมควรระมัดระวังรักษาคุณภาพ  และมาตรฐานของการจัดการศึกษา  

โดยวางยุทธศาสตร์และวางกลไกทางด๎านบุคลากร  งบประมาณ  โครงสร๎างพื้นฐาน  ระบบห๎องสมุด  และ

สารสนเทศ  เพ่ือให๎สามารถรองรับการจัดการศึกษาของวิทยาเขตตําง ๆ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน 

๓. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

และหลากหลาย แตํหากมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความส าคัญในการบูรณาการด๎านวิชาการและการบริหาร  

จัดการเข๎าด๎วยกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคํา และพัฒนาให๎เป็นศาสตร์ 

ต๎นแบบในการด าเนินธุรกิจทางการเกษตรของประเทศ ก็จะด ารงเอกลักษณ์บนพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร

ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

๔. เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยสามารถก๎าวขึ้นสูํความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

ควรพิจารณาเลือกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงมาจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก และทุํมเท 

ทรัพยากรสนับสนุนให๎สาขาวิชานั้น ๆ ไปสูํความเป็นเลิศ 

๕. โดยศักยภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมสัดสํวน  

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งอาจชะลอการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาที่มีสถาบันอ่ืนให๎บริการ 

อยูํแล๎ว  เพ่ือให๎สามารถทุํมเทให๎เกิดคุณภาพในระดับปริญญาโทและเอกได๎เต็มที่มากข้ึน  

๖. การจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตยังไมํเป็นไปตามตัวบํงชี้   และยังมี

การประเมินผลกิจกรรมไมํครอบคลุมทุกกิจกรรม  มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ให๎นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากข้ึน  

และจัดให๎มีการประเมินผลกิจกรรม  เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนากิจการนิสิตตํอไป 

๗. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในภาพรวมมหาวิทยาลัยยังมีน๎อย พบเพียง

ในบางคณะและบางวิทยาเขตเทํานั้น  มหาวิทยาลัยจึงควรเรํงให๎มีกระบวนการที่เป็นรูปแบบชัดเจน และมี

กลไกให๎อาจารย์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาได๎ด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎

ให๎มากขึ้น 

๘. การจัดการเรียนการสอนบางสาขาวิชายังมีอัตราอาจารย์ตํอนิสิตหํางไกลจาก  

มาตรฐานที่ก าหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะต๎องแก๎ไขโดยดํวน มิให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยระยะยาว 
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มาตรฐานที่  ๓  มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาท่ีแสดงนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการเรียนรู๎และ

มีการจัดทรัพยากรทั้งด๎านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งความรํวมมือ 

จากแหลํงตําง ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยได๎ก าหนดนโยบายในการขยายโอกาสทาง การศึกษาไปยัง

วิทยาเขตตําง ๆ  แตํควรพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ให๎อยูํในมาตรฐาน เดียวกันด๎วย 

อาทิ งบประมาณสนับสนุนห๎องสมุด  ระบบสารสนเทศ  จ านวนคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิและจ านวนอาจารย์ 

เป็นต๎น 

๒. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าและตํอเนื่อง

อยูํแล๎ว  แตํก็ควรพิจารณาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนการสอนทางไกล

และการสอนภายในวิทยาเขตบางวิทยาเขต   เพ่ือขจัดความขัดข๎องของระบบเครือขํายที่เกิดขึ้นในระหวําง

ชํวงการเรียนการสอน เป็นต๎น 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยได๎สร๎างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะด๎านการเกษตรที่สามารถ  

น าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยํางกว๎างขวาง ตลอดจนมีการสร๎างงานสร๎างสรรค์  

และเผยแพรํองค์ความรู๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เพ่ือใหง๎านวิจัยในสาขาวิชาทั่ว ๆ ไป มีความเข๎มแข็งและโดดเดํนเชํนเดียวกับงานวิจัย 

ด๎านการเกษตร มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยในระดับคณะและหนํวยงาน 

ตําง ๆ เข๎าด๎วยกันให๎มากขึ้น 

๒. เพ่ือให๎เกิดการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ มหาวิทยาลัยควรจัด

ให๎มีการบริการนักวิจัย  เพื่อให๎นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการท าวิจัยจ านวนมากของมหาวิทยาลัยได๎พัฒนา

ตนเองอยํางเต็มศักยภาพมากข้ึน 

๓. โดยเหตุที่ฐานข๎อมูลทางด๎านการวิจัยมีความส าคัญเป็นอยํางมากตํอการวิจัย ซึ่งเป็น 

เครื่องชี้บํงความส าเร็จของมหาวิทยาลัย จึงควรสนับสนุนเพื่อให๎ได๎ฐานข๎อมูลงานวิจัยที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ทันสมัย 

อยูํตลอดเวลา 

๔. มหาวิทยาลัยมีหนํวยวิจัยเฉพาะทางจ านวนมาก หากมีการสนับสนุนให๎มีความเชื่อมโยง 

กับการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ   นิสิตก็จะได๎รับประโยชน์จากผลงานวิจัยของคณาจารย์  

ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
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๕. ในบางคณะที่ยังไมํมีผลงานวิจัยหรือมีน๎อยโดยเฉพาะคณะที่ไมํใชํด๎านการเกษตร   

มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการให๎คณาจารย์และบุคลากรในคณะดังกลําวได๎สร๎างผลงาน    เพื่อเสริมสร๎าง

ความเข๎มแข็งด๎านงานวิจัยในภาพรวมมหาวิทยาลัย 

๖. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสร๎างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ   

เพ่ือประโยชน์ตํอสังคม  และสนองตอบความต๎องการของประเทศชาติมากขึ้น  

๗. ในวิทยาเขตใหมํของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ใหมํจ านวนมาก  ซึ่งอาจารย์มี ภาระ 

งานสอนมาก  ท าให๎มีการสร๎างผลงานวิจัยคํอนข๎างน๎อย มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาหาแนวทางท่ีจะท าให๎

เกิดงานวิจัยในวิทยาเขตใหมํ ๆ เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานที่ ๕   มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎ด าเนินการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา

สังคมท่ีหลากหลายและตํอเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เพ่ือให๎การบริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกรํงเข๎มแข็ง

ใกล๎เคียงกันในทุกวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยควรผนึกก าลัง เพ่ือสร๎างเครือขํายประสานงานระหวํางวิทยาเขต 

คณะ และหนํวยงาน  รวมทั้งควรพิจารณาเพ่ิมการให๎บริการทางวิชาการในลักษณะสหสาขา ในวิทยาเขตท่ี

มีความพร๎อมและความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว เชํน วิทยาเขตบางเขน เป็นต๎น 

๒. มหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการจ านวนมาก หากได๎พิจารณาน าวิธีการบูรณาการ 

เชิงเศรษฐศาสตร์มาเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับมหาวิทยาลัย  นําจะสามารถรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  

ของรัฐได๎ดียิ่งขึ้น 

๓. แม๎มหาวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการวิชาการแกํสังคมอยําง

หลากหลายและตํอเนื่อง   แตํหากมหาวิทยาลัยพิจารณาใช๎ระบบการประเมินผลการบริการวิชาการให๎ครอบคลุม 

ทุกด๎านทุกกลุํมประชากร  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ  ก็จะยิ่ง

ท าให๎การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ตํอประชาชนและประเทศชาติมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๖  มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาไทย  

และการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาอยํางเข๎มแข็ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เพ่ือให๎การจัดกิจกรรมด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  

มหาวิทยาลัยควรจัดให๎มีการประเมินผลโครงการส าหรับกิจกรรมทุกประเภท  และประเมินในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยด๎วย เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาโครงการเดิมและจัดโครงการใหมํข้ึนตํอไป 

๒. มหาวิทยาลัยควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการวิจัยด๎านภูมิปัญญาไทยให๎มากขึ้น   

เพราะนอกจากจะได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว๎ให๎ยั่งยืนแล๎ว ยังอาจน าไปกํอให๎เกิดรายได๎จากงานวิจัยดังกลําว 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดให๎มีการบริหารจัดการกลาง  ในการด าเนินงาน   

การบริการและเผยแพรํผลงานด๎านหอประวัติ หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวมภารกิจเหลํานี้ไว๎ด๎วยกัน 

กํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้น 

๔. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมและจัดท าศูนย์กลางของงานด๎านข๎าวไทย เพื่อสร๎างเป็น 

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให๎เป็นแหลํงความรู๎ศาสตร์ข๎าวไทยของแผํนดิน เชํน วิวัฒนาการ 

ชาวนาไทย  พิพิธภัณฑ์ข๎าวไทย ควายกับวิถีชีวิตชาวนาไทย เป็นต๎น 

๕. มหาวิทยาลัยนําจะพิจารณาสนับสนุนโครงงานหรือการวิจัยที่มีการจัดท าอยูํแล๎ว   

โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์อยํางจริงจังและตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดเป็นศูนย์การศึกษาทางวัฒนธรรมที่เข๎มแข็ง  

โดยอาจคัดเลือกเรื่องท่ีมีศักยภาพในการท าให๎เกิดความเข๎มแข็งได๎มาสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๗  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ ดี มีทรัพยากรสนับสนุนอยํางเพียงพอ ท าให๎เกิด  

ผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  โดยเฉพาะด๎านการเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. การที่มหาวิทยาลัยได๎แยกงานบริการของสายสนับสนุนเกือบทุกด๎านให๎อยูํใน

ความรับผิดชอบของคณะ สถาบัน และศูนย์ตําง ๆ อยํางเต็มรูปแบบนั้น   อาจเป็นเหตุให๎เกิดความซ้ าซ๎อน

ของงานและความสิ้นเปลืองทรัพยากรคํอนข๎างมาก   การพิจารณาจัดรวมศูนย์เป็นบริการกลางนําจะชํวยให ๎

การบริการด๎านตําง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในบางวิทยาเขต   สํวนที่วิทยาเขตบางเขนอาจ

พิจารณาแยกการบริการเป็นกลุํม (cluster) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าไปมากของมหาวิทยาลัยนําจะ

มีสํวนให๎การจัดงานด๎านนี้สัมฤทธิผลได๎โดยเร็ว  หากมีการพิจารณาทบทวนบทบาท หน๎าที่ และ โครงสร๎าง

องค์กรบางสํวน อาจท าให๎มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกันอยํางค๎ุมคํา และสร๎างผลงานอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒. การจัดให๎บุคลากร ทุกระดับประเมินผล งานของผู๎บริหาร  จะเป็นประโยชน์ตํอ

การพัฒนาการบริหารจัดการให๎เป็นผลดียิ่งขึ้น 

๓. ควรมีการสรรหาและวางแผนพัฒนาผู๎บริหารในทุกระดับลํวงหน๎า ในระยะเวลาที่

สามารถจัดอบรมหรือฝึกอบรมให๎มีทักษะและความสามารถในการบริหาร ตลอดจนมีภาวะความเป็นผู๎น าสูง  

จะท าให๎เกิดความตํอเนื่องในการบริหารงาน 

มาตรฐานที่ ๘  มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ QA.KU ได๎แล๎ว แตํนําจะ 

สํงเสริมและรณรงค์เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติอยํางทั่วถึงและ

ตํอเนื่อง 

๒. ควรสร๎างกลไกและรณรงค์การน าระบบประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมตําง ๆ ภายในองค์กรอยํางเป็นรูปธรรม  และพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ในงานประจ าด๎านการบริหารจัดการและงานตามพันธกิจ 

๏  ผลการประเมินรอบสอง และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอยูํในกลุํมสถาบัน 

ที่เน๎นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (กลุํมท่ี ๑) และกระจายคําถํวงน้ าหนักในกลุํมสถาบันเน๎นการผลิตบัณฑิต 

และการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบันได๎รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพของส านักงานรับรอง 

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  ด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือก าเนิดด๎วยเจตนารมณ์เพ่ือการจัดการศึกษา 

ด๎านเกษตรศาสตร์อันตอบสนองตํอรากฐานของประเทศชาติ   ในอดีตถือวําเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียว 

ที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นที่พึ่งของแผํนดิน   ในด๎านการพัฒนาศาสตร์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม การธ ารง

รักษาเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันได๎อาศัยฐานการพัฒนาที่มีอยูํเดิม และจากการสั่งสมประสบการณ์ อยําง

ตํอเนื่อง  ท าให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเจริญก๎าวหน๎า  กอรปด๎วยเกียรติภูมิ สินทรัพย์ทางความรู๎ และ

ศักยภาพของบุคลากรในสาขานี้ อยํางไรก็ตาม ด๎วยความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกที่สํงผลกระทบตํอมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจ าเป็นต๎องพิจารณาทบทวนอยํางจริงจังวํา  แรงท๎าทาย 

ตําง ๆ ได๎ท าให๎มหาวิทยาลัยลดการให๎ความส าคัญตํอเอกลักษณ์ดังกลําวไปแล๎วลักษณะใด  และมหาวิทยาลัย

จะใช๎วิธีการใดท่ีจะท าให๎สามารถธ ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ในด๎านนี้ให๎สืบทอดตํอไป  เพ่ือให๎กลับมาเป็น “ เป็นที่พ่ึง

ของแผํนดิน ” อยํางแท๎จริงและเต็มภาคภูมิ 

๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเจริญก๎าวหน๎าในการขยายการจัดการเรียน 

การสอนครอบคลุมในเกือบทุกกลุํมสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา อีกท้ังยังได๎ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังสํวน

ภูมิภาคเพ่ือรองรับการกระจายโอกาสทางการศึกษา กํอให๎เกิดคณะวิชาและหนํวยงานตําง ๆ จ านวนมาก  

เพ่ือรองรับการขยายตัวทั้งในการจัดการศึกษา การวิจัย และการให๎บริการวิชาการแกํสังคม  มหาวิทยาลัย

จึงเผชิญกับภาระงานที่เข๎ามาเป็นจ านวนมาก ทั้งในด๎านจ านวนนิสิต จ านวนหลักสูตร การบริหารในหนํวยงาน 

และวิทยาเขต ในขณะที่ปัจจัยแวดล๎อมตําง ๆ ยังก๎าวตามความเติบโตไมํทัน  มหาวิทยาลัยอาจต๎องเพ่ิม

ความตระหนักในการสร๎างสมดุลของคุณภาพและปริมาณให๎มากขึ้น และควรก าหนดนโยบายและแผนงาน

ระยะยาวเป็นทิศทางในการด าเนินงาน  เพ่ือให๎เกิดผลดีเป็นรูปธรรม 

๑.๓ ภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้นในการบริหารองค์กรจากการสรรหาผู๎น าเป็นประเด็น 

ท๎าทายอีกเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให๎การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด๎วยความราบรื่น  

โดยมีการมุํงสูํทิศทางที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ จึงควรก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให๎ชัดเจน 

และมีความตํอเนื่อง  อีกทั้งควรใช๎กลยุทธ์การมีสํวนรํวมและการรับรู๎ของประชาคมในการก าหนดทิศทาง  

เพ่ือให๎มีเข็มมํุงเดียวกัน 
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๑.๔ นิสิตมีความภาคภูมิใจตํอการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี

ความพอใจตํอการให๎ความรู๎ของอาจารย์  และการจัดบริการสนับสนุนด๎านการเรียนรู๎โดยเฉพาะเทคโนโลยี  

สารสนเทศ อยํางไรก็ตาม นิสิตยังเห็นวํามหาวิทยาลัยควรมีความพร๎อมในการเปิดรายวิชา การพัฒนาระบบ 

สวัสดิการ เชํน ระบบหอพัก ระบบรักษาความปลอดภัย และการสร๎างบรรยากาศเพ่ือการนันทนาการ    

ให๎มากขึ้น  ปัจจัยเหลํานี้มีสํวนส าคัญตํอพัฒนาการและคุณภาพชีวิตนิสิตโดยรวม 

๑.๕ มหาวิทยาลัยมุํงเน๎นไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน๎นผลิตบัณฑิตควบคูํไปกับ 

การวิจัย เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว มหาวิทยาลัยพึงทบทวนถึงทิศทางของงานวิจัย  โดยก าหนดให๎มี  

การวิจัยสหสาขา การเชื่อมโยงเพ่ือใช๎ประโยชน์ทั้งวิจัยเชิงประยุกต์  วิจัยเพื่อท๎องถิ่น วิจัยนานาชาติ และที่

ส าคัญ คือ วิจัยเพื่อเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๑.๖ มหาวิทยาลัยมีความโดดเดํนอยํางมากในการพัฒนาระบบ ICT ในการเรียน 

การสอนและการบริหาร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงไมํก่ีแหํงที่มีศักยภาพในการปรับจาก E – campus 

เป็น I – campus หากมหาวิทยาลัยสามารถธ ารงไว๎ซึ่งทิศทางนี้ได๎ตํอไป   จะมีสํวนให๎มหาวิทยาลัยสามารถ

จะก๎าวไปสูํการจัดการศึกษาในระดับสากล 

๑.๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเข๎มแข็ง โดยเฉพาะ 

ในด๎าน infrastructure ที่แสดงได๎จากการมีนโยบาย มีหนํวยงานหลักด๎านการประกันคุณภาพ มีระบบและ

กลไกในการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยได๎พยายามขับดันให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพในทุก หนํวยงาน แตํ

อยํางไรก็ตาม ยังมีข๎อจ ากัดของการจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูล รวมทั้งการผสานระบบประกัน คุณภาพมาสูํ

การปฏิบัติงานประจ าอยํางตํอเนื่อง 

๒. ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

๒.๑ ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา 

ผู๎น า เพื่อไมํให๎เกิดภาวะสุญญากาศ ในขณะเดียวกันควรสํงเสริมให๎ประชาคมเคารพและยอมรับในกติกาสังคม 

ซึ่งจะท าให๎มหาวิทยาลัยสามารถจะพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ

วิทยาเขตให๎เหมาะสมตามบริบทและความต๎องการของแตํละแหํง โดยสอดคล๎องกับทิศทางและนโยบายใน

ระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย 

๒.๒ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม     เพ่ือคงไว๎ซึ่งฐานราก

ด๎านการเกษตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว๎   โดยอาจใช๎ศาสตร์ด๎านนี้เป็นแกนกลางในการพัฒนา

ศาสตรใ์นกลุํมสาขาวิชาตําง ๆ  หรือบูรณาการเข๎ากับการจัดการเรียนการสอน 

๒.๓ ควรจะเรํงสนับสนุนให๎น าระบบการประกันคุณภาพเข๎าสูํวิถีชีวิตของ

มหาวิทยาลัยอยํางทั่วถึง    ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่จะชํวยก ากับให๎ทุกกลุํมสาขาและหนํวยงานสามารถด าเนินงาน 

ให๎สอดคล๎องตามแผนในทุกระดับ 
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มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ผลการประเมินอยูํในระดับดี  คําคะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความโดดเดํนและเป็นผู๎น าด๎านวิชาการ

เกษตรศาสตร์  อันเป็นฐานรากและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังยังเป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ

ด๎านการเกษตรในระดับสากล  ดังนั้น  หากมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกระบวนการคัดเลือก โดยการแสวงหา 

สนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข๎ามาศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์เพิ่มมากข้ึน ยํอมจะเป็น 

การสร๎างเสริมการสืบทอดทายาททางวิชาการสาขานี้  ให๎มีความตํอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

๒) การที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต ท าให๎มหาวิทยาลัย 

อาจมีความจ าเป็นที่ต๎องพิจารณาและให๎ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นคุณภาพนิสิต/บัณฑิต  ตลอดจนปัจจัย

ตํางๆ ที่อาจมีผลกระทบตํอกระบวนการผลิตบัณฑิต  ทั้งนี้  เพ่ือรักษาให๎มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

ทุกวิทยาเขตอยูํในระดับใกล๎เคียงกัน อันจะเป็นผลให๎บัณฑิตได๎รับการยอมรับจากผู๎จ๎างงานอยํางเทําเทียมกัน 

๓) มหาวิทยาลัยสมควรพิจารณาทบทวนเปูาหมายผลผลิตด๎านจ านวนหลักสูตร  

ที่เปิดสอนและจ านวนรับนิสิต  เพื่อให๎ผลผลิตสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน  อันจะเป็นผลให๎ 

อัตราการได๎งานท าของบัณฑิตสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาขาเกษตรศาสตร์และกลุํมสาขาสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย  ๔.๘๐    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยที่อยูํในฐานข๎อมูลระดับสากล และ

มีผลงานที่ได๎รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจ านวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์   

และวิทยาศาสตร์  สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุํงสูํมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เน๎นงานด๎านวิจัย

อยํางชัดเจน อยํางไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนให๎สาขาวิชาอ่ืนและทุกวิทยาเขต มีผลงาน 

วิจัยและวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  ก็จะยิ่งท าให๎มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจที่ก าหนดได๎อยํางสมบูรณ์ 

๒) โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเป็น

จ านวนมาก และมีโอกาสสูงในการท าวิจัยและสร๎างงานบริการสหสาขา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตภาคตะวันตก

ของประเทศ  ดังนั้น  หากมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดผู๎ประสานงานหลักที่ชัดเจนและตํอเนื่อง  ยํอมจะเป็น

การเพ่ิมโอกาสให๎คณาจารย์  นักวิจัย และนิสิตได๎เรียนรู๎และพัฒนางานวิชาการตามทิศทางท่ีได๎ ก าหนดไว๎  

เป็นผลให๎เกิดผลผลิตงานวิจัยเป็นประโยชน์ตํอภูมิภาคของประเทศอยํางแท๎จริง   ท าให๎มหาวิทยาลัยผสาน

เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและเป็นที่นิยมเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริการวิชาการ 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย  ๕.๐๐    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) โดยเหตุที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู๎ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเดํน 

เป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวาง  ยํอมท าให๎มีภารกิจทางการบริการวิชาการคํอนข๎างมาก  และในบางครั้งมีผล 

กระทบตํอกระบวนการเรียนการสอนของนิสิต  ดังนั้น  หากมหาวิทยาลัยจะได๎พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติ

ที่เหมาะสมรํวมกันในหมูํประชาคม  ก็นําจะท าให๎ภาระงานทั้งสองด๎านเป็นไปในทางสํงเสริมและสนับสนุน

ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 

๒) มหาวิทยาลัยสมควรพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

หนํวยงานสนับสนุนแบบพึ่งพาตนเอง  เพ่ือให๎เกิดสมดุลระหวํางการบริหารจัดการเพื่อความอยูํรอด  เชํน 

การรับทุนเพ่ือท างานวิจัยและการให๎บริการทางวิชาการ  โดยไมํสร๎างผลกระทบตํอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

หลัก   อีกท้ังอาจมีความจ าเป็นที่จะต๎องสนับสนุนสํงเสริมหนํวยงานสนับสนุนที่มีศักยภาพ  ทั้งในด๎าน

งบประมาณ  ตลอดจนทบทวนโครงสร๎างการบริหาร  เพื่อให๎บุคลากรทุกระดับได๎รับการดูแลอยํางท่ัวถึง 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย  ๕.๐๐    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) โดยเหตุที่ มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์ ทางความรู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับคติความเชื่อ  

พิธีกรรมทางการเกษตร  มีอุทยานการเกษตร อุทยานข๎าวไทย และสวนวัฒนธรรมไทย ซึ่งอาจจะปรับให๎เป็น 

สถานที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎  มหาวิทยาลัยจึงควรสํงเสริมสนับสนุนทั้งในด๎านงบประมาณในการพัฒนา   

การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ เพื่อให๎มหาวิทยาลัยเป็นผู๎น าด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านการเกษตร 

เป็นการอนุรักษ์ไว๎ส าหรับอนุชนรุํนตํอ ๆ ไป ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพรํชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยแล๎ว  

ยังอาจเป็นการเพิ่มพูนรายได๎ให๎กับมหาวิทยาลัยอีกด๎วย 

๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนและสํงเสริมภาควิชาและหนํวยงานที่

สํงเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให๎ทั่วถึงและทั่วไปในทุกวิทยาเขต เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจ 

ส าหรับผู๎ปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎เพิ่มผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๕    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทั้งด๎านกายภาพและบุคลากรที่สมบูรณ์ หาก จัดท า

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม  ตลอดจนทบทวนการก าหนดเปูาหมายของแผนประจ าป ีให๎มี
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ความท๎าทายและสะท๎อนศักยภาพและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดแผนการติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานที่ชัดเจน จะท าให๎มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒) สภามหาวิทยาลัยและผู๎บริหารระดับสูงอาจจะพิจารณาการสานความตํอเนื่อง

ของนโยบาย  เพื่อไมํให๎เกิดภาวะชะงักงัน หากมีการเปลี่ยนผู๎บริหาร หรือเกิดภาวะสุญญากาศในการบริหาร  

โดยประชาคมมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบาย วางแผน  และติดตามผลการด าเนินงานให๎มีความเชื่อมโยง

ทุกระดับ 

๓) โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยระบุวัตถุประสงค์ไว๎อยํางชัดเจน ในอันที่จะผดุง

ความเชี่ยวชาญด๎านเกษตรกรรม สิ่งแวดล๎อม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเข๎มแข็ง  

ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมตั้งแตํพืช สัตว์ ปุาไม๎ ประมง และสิ่งแวดล๎อมแล๎ว หากได๎มีการบริหารจัดการ

ข๎อมูล เพ่ือบูรณาการความเชี่ยวชาญและผลงานที่มีอยูํในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถศึกษาประเด็นไขว๎กัน 

(cross cutting issues) จะเป็นการเสริมสร๎างความแข็งแกรํง  ทั้งยังเป็นการสร๎างเอกลักษณ์เชิงวิชาการท่ี

จะเป็นจุดเดํนที่สามารถน าไปแขํงขันในระดับนานาชาติได๎  อาทิเชํน  อาจพิจารณาให๎วิทยาเขตก าแพงแสน

ริเริ่ม/สานตํองานวิจัยในลักษณะสหสาขาด๎านพันธุ์พืช/สัตว์ในเขตตะวันตกของประเทศ  ตามเปูาหมายของ

การจัดการศึกษา/วิจัย เพ่ือชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศ โดยยังคงสนับสนุนให๎แตํละกลุํมสาขาสามารถ 

ด าเนินงานในมิติอ่ืน ๆ ควบคูํกันตํอไป 

๔) ในการพัฒนาองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ  ประชาคม เป็นสํวนส าคัญท่ีจะให๎ 

การสนับสนุน   ซึ่งจะกระท าได๎โดยการมี จิตส านึกถึงบทบาทของตนเอง   และพร๎อมให๎ความรํวมมือกับ  

มหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ  อยํางไรก็ตาม แม๎ประชาคมบางกลุํมจะได๎

แสดงความพยายามอยํางจริงจัง  และมีการด าเนินงานที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายหลักของ

มหาวิทยาลัย แตํก็ยังพบวํานโยบายหลัก เชํน การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอาจจะยังไมํได๎เป็นที่รับรู๎และเข๎าใจ

โดยทั่วไปในประชาคม  เนื่องจากบางกลุํมวิชายังเห็นวํา  จุดเน๎นอยูํที่การเรียนการสอนมากกวําการวิจัย  

มหาวิทยาลัยจึงอาจจะต๎องเพ่ิมโอกาสให๎ประชาคมได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทาง และมีการสื่อสารสองทาง 

ให๎มากขึ้น เพ่ือไมํให๎เกิดจุดบอดในการด าเนินงานตามนโยบายและสามารถเกิดผลดีในทางปฏิบัติ  อีกท้ัง

บริหารงานวิจัยให๎ตอบสนองตามความต๎องการ ของท๎องถิ่น  พร๎อมไปกับการเพ่ิมพูน ความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย์แตํละรุํน ตลอดจนอาจศึกษาแนวทางการลดภาระงานสอน เพ่ือสํงผลให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมาย

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยํางแท๎จริง 

๕) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีงบประมาณในการพัฒนา  

อาจารย์จ านวนมาก   แตํหากมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในภาพรวมที่รองรับการเกษียณของคณาจารย์

ในบางกลุํมสาขา  รวมทั้งการรักษาคณาจารย์รุํนหนุํมสาวไว๎กับมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมที่ได๎รับ 

ทุนไปศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  ก็จะท าให๎มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 
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๖) แม๎วํานิสิตมีความพอใจตํอความใสํใจของบรรดาคณาจารย์ ในด๎านการให๎

ความรู๎ แตํในเรื่องสวัสดิการและกิจกรรม นิสิตสํวนใหญํเห็นวํา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาระบบดังกลําว 

ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตในภาพรวม  เชํน ระบบหอพัก  ระบบรักษาความปลอดภัย  

การสร๎างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู๎และนันทนาการ 

๗) แม๎วํามีความพยายามในการพัฒนา  และแก๎ไขการจัดระเบียบชุมชนโรงสูบ  

ในระดับหนึ่ง  แตํยังมีความจ าเป็นที่จะต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณารํวมมือกับองค์กรและชุมชนใกล๎เคียงในการพัฒนาสภาพแวดล๎อมโดยรวม 

มาตรฐานที่ ๖  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ผลการประเมินอยูํในระดับดี  คําคะแนนเฉลี่ย  ๔.๑๑    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑) เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาพลักษณ์สถาบันที่มีความโดดเดํน  

ทางด๎านการเกษตร  มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาหลักสูตรในเชิงสหวิทยาการให๎มากข้ึน 

๒) แม๎วํามหาวิทยาลัยมีรายวิชาเลือกจ านวนมาก ที่เปิดโอกาสให๎นิสิต สามารถ

เลือกเรียนได๎ตามความถนัดและความสนใจ แตํอาจจ าเป็นต๎องพิจารณาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอน เพื่อ

ไมํให๎เกิดปัญหาที่นิสิตอาจต๎องรอลงทะเบียนในรอบถัดไป ซึ่งกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา  

๓) มหาวิทยาลัยมีห๎องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัยที่ทันสมัย หากได๎มีระบบบริหารจัดการและบ ารุงรักษา  เพื่อสามารถใช๎ประโยชน์ได๎

เต็มที ่ ซึ่งจะเอ้ือตํอการจัดการศึกษาได๎เป็นอยํางดี 

๔) หากพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด๎านกายภาพ พบวํามีความพร๎อม 

เป็นอยํางมาก  อยํางไรก็ตาม  เพื่อให๎สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

ควรวางระบบฐานข๎อมูลให๎สามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการกับสํวนตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๕) แม๎มหาวิทยาลัยจะมีความพร๎อมในด๎านงบประมาณ  ท าให๎พัฒนากายภาพ  

ในสํวนของวิทยาเขตบางเขนได๎อยํางสมบูรณ์ หากได๎มีการวางผังภูมิสถาปัตย์และมีการบริหารจัดการด๎านดูแล 

รักษา  จะท าให๎มีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่ดีข้ึน 

มาตรฐานที่ ๗  ด้านระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย  ๕.๐๐    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย มีความพยายาม

ที่จะสนับสนุนสํงเสริมการสร๎างความเข๎าใจเรื่อง QA โดยมีการน ารํองประเมินเป็นกลุํม และมีการประเมิน

ภายในของวิทยาเขตตําง ๆ อยํางไรก็ตาม แม๎จะมีความพยายามในการจัดเก็บข๎อมูล  เพ่ือให๎เป็นการบริหาร 

โดยใช๎ข๎อมูลจริง  สามารถน าไปตอบสนองทั้งเกณฑ์ของ ก.พ.ร. และ สมศ.  แตํการจัดเก็บข๎อมูลยังได๎ตัวเลขที่
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ไมํตรงกัน  ซึ่งอาจจ าเป็นต๎องใช๎เวลาในการก าหนดมาตรฐานและระบุข๎อมูลที่จ าเป็นต๎องจัดเก็บ และจะต๎องมี

การสื่อสารความต๎องการให๎เกิดความเข๎าใจ  รวมทั้งการก าหนดกรอบเวลาในการจัดเก็บข๎อมูลให๎เพียงพอ 
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๓. วิธกีารประเมินคุณภาพภายนอก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะและสถาบัน เป็น

การประเมินคุณภาพผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานพันธกิจหลักของคณะ 

และการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน 

รวมถึงผลผลิตอันเกิดจากการจัดการศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสถาบัน 

ตลอดจนผลการด าเนินงานที่แสดงถึงความเป็นผู๎ชี้แนะ ปูองกัน และแก๎ปัญหาสังคม   

เกณฑ์การประเมินประกอบด๎วย ตัวบํงชี้การประเมิน ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมตัวบํงชี้พ้ืนฐาน ๑๕ ตัวบํงชี ้ 

คําน้ าหนักร๎อยละ ๗๕ กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์ ๒( +๑) ตัวบํงชี้ คําน้ าหนักร๎อยละ ๑๕ และกลุํมตัวบํงชี้

มาตรการสํงเสริม ๑(+๑) ตัวบํงชี ้คําน้ าหนักร๎อยละ ๑๐ โดยแตํละตัวตัวบํงชี้มีคําน้ าหนักเทํากับ 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 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

โดยก าหนดมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. คะแนนเฉลี่ยจากตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๑๑  ตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 

๒. คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้รวมกันมีคําตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
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๓.๑.๑  การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)  ก าหนดเกณฑ์

การรับรองมาตรฐาน  ดังนี้ 

๑. คะแนนเฉลี่ยจากตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๑๑  ตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 

๒. คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้รวมกันมีคําตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๓.๑.๒  การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได๎รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อผลการประเมินระดับสถาบันและ 

ผลการประเมินระดับคณะหรือหนํวยงานเทียบเทํา เป็นไปตามเง่ือนไขของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ที่แตํงตั้ง

โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ด าเนินการดังนี้  

(๑)  แผนก่อนการประเมิน 

คณะผู๎ประเมินภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเลขานุการคณะผู๎ประเมิน 

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการประเมิน  และนัดหมายการสํงรายงานการประเมินตนเอง    โดย

เตรียมทีมผู๎ประเมินตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสอดคล๎องกับคณะที่รับการประเมิน ก าหนดการประเมินคณะ

ระหวํางวันที่  ๒๙  สิงหาคม ถึงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
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• ทีมผู๎ประเมินตรวจเยี่ยมคณะ ระหวํางวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 

วันที่ คณะ ผู๎ประเมิน 

๒๙  สิงหาคม 

๒๕๕๔ 

 

คณะวนศาสตร์ (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา             

รองศาสตราจารย์.ดร.พนารัตน์         

อาจารย์วิฑูร                  

ขลิบทอง (๕)   

ปานมณี (๖) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๔ 

 

คณะเกษตร (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา              

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย                

อาจารย์วิฑูร                   

ขลิบทอง (๕) 

บุณยเกียรติ (๕) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๓๑  สิงหาคม 

๒๕๕๔ 

 

คณะประมง (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา               

รองศาสตราจารย์.ดร.ดนัย                

อาจารย์วิฑูร             

ขลิบทอง (๕)   

บุณยเกียรติ (๕) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๒ กันยายน 

๒๕๕๔ 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา                

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย               

อาจารย์วิฑูร            

ขลิบทอง  (๕) 

จารุจิตติพันธ์ (๖) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๕   กันยายน  

๒๕๕๔ 

คณะบริหารธุรกิจ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์  

อาจารย์ประสิทธิ์                     

อาจารย์พิมล                

ปานมณี (๖) 

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗) 

จงวรนนท์ (๙) 

๗   กันยายน  

๒๕๕๔ 

 

คณะสังคมศาสตร์ (๙) รองศาสตราจารย์ อิ่มจิตต์   

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต             

อาจารย์พิมล              

เลิศพงษ์สมบัติ (๙) 

อยูํภักดี (๓) 

จงวรนนท์ (๙) 

๗   กันยายน 

๒๕๕๔    

 

วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ (๓) 

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย  

ดร.กรกนก                  

ดร.กฤติมา      

สิงโต (๓) 

ลัธธนันท ์(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) 

ลัธธนันท ์(๑) 

เหมวิภาต (๗) 
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วันที่ คณะ ผู๎ประเมิน 

๙  กันยายน  

๒๕๕๔ 

คณะมนุษยศาสตร์ (๙) รองศาสตราจารย์ อิ่มจิตต์   

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย               

อาจารย์พิมล               

เลิศพงษ์สมบัติ (๙) 

จารุจิตติพันธ์ (๖) 

จงวรนนท์ (๙) 

๙  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ศรีราชา  (๓) 

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย  

ดร.กฤติมา      

สิงโต (๓) 

เหมวิภาต (๗) 

๑๒  กันยายน 

๒๕๕๔   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(๔) 

อาจารย์พวงเพ็ญ                 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์.ดร.ชวลิต               

อาจารย์ปิติกันต์  

วิบูลย์สวัสดิ์(๔) 

อยูํภักดี (๓) 

รักราชการ (๓) 

๑๒  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะวิทยาการจัดการ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย               

พลตรี ศาสตราจารย์  

ดร.กฤติมา       

จารุจิตติพันธ์ (๖) 

สิงโต (๓) 

เหมวิภาต (๗) 

๑๓  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

(๑) 

อาจารย์กรกนก                   

อาจารย์พวงเพ็ญ                  

อาจารย์ปิติกันต์   

ลัธธนันท ์(๑) 

วิบูลย์สวัสดิ์ (๔) 

รักราชการ (๓) 

๑๓  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะเศรษฐศาสตร์                      

ศรีราชา (๖) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย                

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย  

ดร.กฤติมา        

จารุจิตติพันธ์ (๖) 

สิงโต (๓) 

เหมวิภาต (๗) 

๑๔  กันยายน  

๒๕๕๔ 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

(๕) 

รองศาสตราจารย์ ด ารงค์                   

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย                 

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  

ทวีแสงสกุลไทย (๓) 

บุณยเกียรติ (๕) 

รุธิรวัฒน์ (๑) 

๑๕  กันยายน 

๒๕๕๔  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน(๓) 

รองศาสตราจารย์ ด ารงค์                   

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต               

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  

ทวีแสงสกุลไทย (๓) 

อยูํภักดี (๓) 

รุธิรวัฒน์ (๑) 

๑๕  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(๕) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์            

นายวิฑูร             

บุณยเกียรติ (๕) 

ปานมณี (๖) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 
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วันที่ คณะ ผู๎ประเมิน 

๑๕ – ๑๖   

กันยายน 

๒๕๕๔ 

๑) คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

(๑๐) 

๒) คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ (๖)  

๓) คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ (๓)              

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย                       

อาจารย์พวงเพ็ญ                   

อาจารย์ปิติกันต์  

สุํมเล็ก (๒) 

วิบูลย์สวัสดิ์ (๔) 

รักราชการ (๓) 

๑๙  กันยายน 

๒๕๕๔   

  

คณะศึกษาศาสตร์ 

และพัฒนศาสตร์ (๗) 

อาจารย์ประสิทธิ์                  

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์              

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗) 

ปานมณี (๖) 

รุธิรวัฒน์ ( ๑) 

๒๐  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะเศรษฐศาสตร์ (๖) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย               

อ.ประสิทธิ์                  

อาจารย์ปิติกันต์   

จารุจิตติพันธ์ (๖) 

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗) 

รักราชการ (๓) 

๒๑  กันยายน 

๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (๒) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต                

พลตรี ศาสตราจารย์สมชาย     

อาจารย์วิฑูร             

อยูํภักดี (๓) 

สิงโต (๓) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๒๑  กันยายน 

๒๕๕๔   

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (๒) 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย                        

อาจารย์ประสิทธิ์                   

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  

สุํมเล็ก (๒) 

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗) 

รุธิรวัฒน์ ( ๑) 

๒๒  กันยายน 

๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

(๒) 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย                        

ดร.กรกนก                  

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  

สุํมเล็ก (๒) 

ลัธธนันท ์(๑) 

รุธิรวัฒน์ (๑) 

๒๓  กันยายน 

๒๕๕๔ 

 

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม (๒) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย                          

ดร.กรกนก                    

อาจารย์วิฑูร             

สุํมเล็ก (๒) 

ลัธธนันท ์(๑) 

วิริยพิพัฒน์ (๒) 

๒๖  กันยายน 

๒๕๕๔    

คณะวิศวกรรมศาสตร์(๓) รองศาสตราจารย์ ด ารงค์   

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต                

อาจารย์พิมล               

ทวีแสงสกุลไทย (๓) 

อยูํภักดี (๓) 

จงวรนนท์ (๙) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงกลุํมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
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• ความรับผิดชอบกลุํมตัวบํงชี้ 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ประเมิน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

๑.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณ ี
อ.ประสิทธิ ์       พงษ์เรืองพันธุ์   
พลตรี ศาสตราจารย ์สมชาย สิงโต 
น.อ.หญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ 
 

๒.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ 

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  ๑๖.๑    ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ 

 ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

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

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ 

๑๔.  การพัฒนาคณาจารย์ 

๑๗.  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

๘.  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนา    การเรียนการสอน 

และ/หรือการวิจัย 

อ.พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ ์ 
รศ.ดร.ดนัย     บุณยเกียรติ 
ผศ.ชวลิต          อยูํภักดี 
นางสาวพิมล    จงวรนนท ์
 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

๑๘.๒  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐.  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๑.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 

๑๒.  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
รศ.ด ารงค์        ทวีแสงสกุลไทย 
รศ.ดร.พิศมัย    จารุจิตติพันธ ์
ดร.กฤติมา       เหมวิภาต ๑๓.  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

๑๕.  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด 

๑๘.๑  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
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(๒) แผนระหว่างการประเมิน 

๑) การประสานงานการเดินทางระหวํางมหาวิทยาลัยและคณะผู๎ประเมินให๎เป็นไปตาม

ก าหนดการประเมิน 

๒) ตรวจสอบข๎อมูลพื้นฐานการประเมินระหวํางทีมประเมิน 

๓) บันทึกข๎อมูล  สรุปผลการประเมินรายคณะ และระดับสถาบัน พร๎อมข๎อเสนอแนะ 

(๓) แผนหลังการประเมิน 

หลังสิ้นสุดการประเมิน คณะผู๎ประเมินติดตามการสํงเอกสารเพิ่มเติมตามที่มีข๎อสรุปรํวมกัน 

เพ่ือจัดท า(รําง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยมีการปรับแก๎ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ ๑) การปรับลดจ านวนคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ จาก ๒๘ คณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ 

เป็น  ๒๗  คณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓ 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

เนื่องจากคณะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นปีการศึกษาแรก  การด าเนินงานตาม

ภารกิจด๎านตําง ๆ อยูํในระยะเริ่มต๎น ข๎อมูลเพื่อรับการประเมินไมํสมบูรณ์ในปีที่รับการประเมิน โดยส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หนังสือ ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕  ลงวันที่ 

๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  แจ๎งผลการพิจารณาชะลอการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา  ๒)  หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่ มศ 

๐๐๐๒/(ว)๑๔๕๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณาปรับผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือที่คณะผู๎ประเมินพิจารณาปรับ

ผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติให๎ใช๎เกณฑ์การประเมิน  

ตามคํูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับ อุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

(แก๎ไขเพ่ิมเติม ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) และมติคณะกรรมการบริหารส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ๓) หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕ 

ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  แจ๎งการปรับแก๎ไขข๎อมูลประกอบการพิจารณา ผลการด าเนินงานตัวบํงชี้ที่ 

๒ และ ๑๖ .๒ จากผลการประเมินคุณภาพผู๎ส าเร็จการศึกษา 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  รับรองผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ตัวบํงชี้ที่ ๑  ๒  ๓  ๔ และ ๑๖.๒  



 

หน้า | ๕๒ 

คณะผู๎ประเมินปรับแก๎รายงานผลการประเมิน เพื่อให๎มหาวิทยาลัยพิจารณา (รําง) รายงาน

ผลการประเมิน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ ได๎รับ (รําง) รายงานผลการประเมิน  มหาวิทยาลัยแจ๎งผลการ

พิจารณา ( รําง) รายงานผลการประเมินแกํคณะผู๎ประเมิน และคณะผู๎ประเมินน าสํงรายงานผลการประเมิน

แกํส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยทักท๎วง

ผลประเมินระดับสถาบัน ตัวบํงชี้ที่ ๖ การน าผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์  ที่คณะผู๎ประเมิน

ไมํน าผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย จ านวน ๗ หนํวยงาน  มารวมเป็นผลการ

ด าเนินงานระดับ ประกอบด๎วย ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

๒) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎า

พัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว ์ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) และคณะผู๎ประเมินเห็นชอบให๎พิจารณาข๎อมูลตัวบํงชี้ที่ ๖ งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ี

น าไปใช๎ประโยชน์ในระดับสถาบันเพิ่มเติม โดยคณะผู๎ประเมินพิจารณาข๎อมูลของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎าน

การวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยน าสํงเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือค านวณคะแนนประเมิน

ตัวบํงชี้ที่ ๖ และจัดท า (รําง) รายงานผลการประเมินแกํส านักงาน  พร๎อมแจ๎งคะแนนประเมินตัวบํงชี้ที่  ๖ 

และผลประเมินระดับสถาบันแกํมหาวิทยาลัย 

๓.๒.๒  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ผู๎ประเมินตรวจสอบผลการด าเนินงานจากเอกสารการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ  

รายงานวิจัยสถาบัน  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ   

การตรวจสอบข๎อมูลจากหนํวยงานที่รับผิดชอบ เชํน จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ 

เป็นต๎น ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ กรรมการสภา ผู๎บริหาร อาจารย์ นิสิต ผู๎ใช๎บัณฑิต 

ชุมชน 

คณะผู๎ประเมินสอบทานข๎อมูลพื้นฐานจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกระดับกับข๎อมูลที่ปรากฏ

ในรายงานการประเมินตนเองของคณะ และประสานงานข๎อมูลจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามการเก็บข๎อมูล

ตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒ ระดับปริญญาโทและเอก โดยมหาวิทยาลัยมีหนังสือ  ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/

๒๐๐๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  สํงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒  

และขอปรับแก๎ไขข๎อมูลการพิจาณาผลการด าเนินงานตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒ เป็นการใช๎ผลส ารวจ

ผู๎ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข๎อมูลประเมินบัณฑิตครบทุกระดับ ทั้งนี้ 

เมื่อตรวจสอบข๎อมูลจ านวนบัณฑิตท่ีได๎รับการประเมินคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาต ิ และการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ พบวํา  มีบางคณะที่มีจ านวนบัณฑิตได๎รับการประเมิน
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น๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ ของจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข๎อมูล เพ่ิมเติม  

และสํงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕    

การตรวจสอบข๎อมูลพื้นฐานจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  

ตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๔ และ ๑๖.๒  พบความคลาดเคลื่อนจากการสํงข๎อมูลแตํละครั้ง  คณะผู๎ประเมินมีหนังสือ

ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ขอให๎มหาวิทยาลัยรับรองความถูกต๎องของข๎อมูล   โดยมหาวิทยาลัย รับรองผล

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้ที่ ๑  ๒  ๓  ๔ และ ๑๖.๒  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕  

ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖     

๓.๓ รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑) รองศาสตราจารย์ด ารงค์ 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  ลัธธนันท ์ กรรมการ 

๘) รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี  กรรมการ 

๙) รองศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมจิต   เลิศพงษส์มบัติ กรรมการ 

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 
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๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของระดับคณะและระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ  ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม จ านวน ๒๗ คณะ/วิทยาลัยเทียบเทํา  ทั้งนี้ ไมํมีการประเมินหนํวยงานเทียบเทําคณะที่จัดการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได๎แกํ สถาบันวิจัยและพัฒนาก าแพงแสน   ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร  วิทยาเขตก าแพงแสน  และส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  โดย

ส านักงานรับรองมตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะผู๎ประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามเห็นชอบให๎น าผลการ ด าเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย  ๗ หนํวยงาน  

ประกอบด๎วย ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ๒) สถาบัน

ค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน วิจัยและ

พัฒนา ก าแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  

และผลิตภัณฑ์สัตว์มารวมเป็นผลการด าเนินงาน ตัวบํงชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักท๎วงผลการประเมินตัวบํงชี้ที่ ๖  ระดับสถาบัน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นการประเมินจากผลการด าเนินงาน ๑ ปี กํอนปีประเมิน 

กลุํมตัวบํงชี้เอกลักษณ์ และมาตรการสํงเสริม ๔ ตัวบํงชี้ ได๎แกํ ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒ ไมํมี

ผลการด าเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมติไมํประเมินระดับคณะ 



 

หน้า | ๕๕ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๐๘ ระดับคุณภาพ   ดี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จาก 

๒๗ คณะ จ านวน ๖,๙๕๐ คน โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีรวบรวมข๎อมูลตามแบบส ารวจภาวะ 

การมีงานท าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เก็บรวบรวมข๎อมูลภาวะการมีงานท าของผู๎ส าเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ส าเร็จการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓) ผํานระบบการขึ้นทะเบียน 

รับพระราชทานปริญญาบัตรบนเครือขํายนนทรี    ในชํวงการฝึกซ๎อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เดือน 

มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๓  และติดตามข๎อมูลครั้งที่ ๒  เดือนมกราคม ๒๕๕๔    

ผู๎ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ตอบแบบส ารวจจ านวน ๖,๘๑๑ คน คิดเป็นร๎อยละ 

๙๘ ของจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา ครอบคลุมผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกคณะ โดยสามารถรวบรวมข๎อมูลจาก  

ผู๎ส าเร็จการศึกษาแตํละคณะได๎ระหวํางร๎อยละ ๘๙.๔๗ - ๑๐๐ ทั้งนี้ ไมํปรากฏข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ  ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๔,๕๖๑   คน 

(ไมํนับรวมผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท ากํอนเข๎าศึกษา ผู๎ศึกษาตํอ ผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์ทหาร)  ผู๎ส าเร็จ  

การศึกษาจากคณะตําง ๆ ที่มีงานท าภายใน ๑ ปี ระหวํางร๎อยละ ๖๖.๖๗ – ๙๗.๔๗ 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ ได๎งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี คิดเป็นร๎อยละ  ๘๑.๖๒ เทียบการค านวณคะแนนประเมินเทํากับ  ๔.๐๘  คะแนน 

(ร๎อยละ ๑๐๐  เทํากับ  ๕  คะแนน) 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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 ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๒๒๐ ๒๗๒ ๘๐.๘๘ ๔.๐๔ ดี 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๘๓ ๙๕ ๘๗.๓๗ ๔.๓๗ ดี 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๖๗ ๑๙๙ ๘๓.๙๒ ๔.๒๐ ดี 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๑๗๓ ๒๒๖ ๗๖.๕๕ ๓.๘๓ ดี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔,๕๖๑ ๕,๕๙๕ ๘๑.๕๒ ๔.๐๘ ด ี

หมายเหตุ :   ๑)   รายการจัดเก็บข๎อมูลส ารวจการมีงานท าไมํมีรายการข๎อมูลแสดงจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา

ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

๒) จ านวนผู๎ที่ไมํท างานด๎วยเหตุอื่น ๆ รวมอยูํในรายการข๎อมูลเกณฑ์ทหาร และอุปสมบท  

๓) การค านวณร๎อยละการมีงานท าค านวณตามที่ สมศ. ก าหนด โดยไมํได๎น าจ านวนผู๎ส าเร็จ

การศึกษาที่ไมํประสงค์ท างานตามการรายงานข๎อมูลของมหาวิทยาลัยมาค านวณผลการประเมิน    
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) มหาวิทยาลัยควรใช๎ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือขําย UNINET เพ่ือถํายทอดสัญญาณ

การบรรยายรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางเขนไปยังคณะเดียวกันที่วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร  ทั้งนี้ ฝุายวิชาการควรมีนโยบายให๎คณะตํางวิทยาเขตมีการประชุม  เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนรํวมกัน  เพื่อให๎การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตวิทยาเขตตําง ๆ อยูํในระดับ

ใกล๎เคียงกัน   

(๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณารายการข๎อมูลที่จัดเก็บจากการส ารวจภาวะการมีงานท า ให๎สอดคล๎อง 

กับค าอธิบายการมีงานท า ซึ่งหมายถึง การท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจ าเพื่อ

เลี้ยงชีพตนเอง ฉะนั้นนอกจากการรับราชการ การเป็นพนักงาน ลูกจ๎างในองค์กร หนํวยงานที่ได๎รับคําตอบแทน 

เป็นรายได๎ประจ าแล๎ว ผู๎มีกิจการเป็นของตนเองทั้งหมดหรือบางสํวน ซ่ึงมีอิสระในการก าหนดรูปแบบและ

วิธีการด าเนินงานได๎ตามความเหมาะสม ไมํมีนายจ๎างและไมํอยูํในฐานะลูกจ๎าง โดยไมํรับคําจ๎างจากผู๎อื่นใน

ลักษณะของเงินเดือนหรือคําแรงประจ า  ซึ่งเป็นผู๎ประกอบอาชีพอิสระ มีความหมายวําเป็นผู๎มีงานท า ด๎วย

เชํนกัน ทั้งนี้ การไมํมีงานท าด๎วยสาเหตุอื่น นอกเหนือจากการศึกษาตํอ การเกณฑ์ทหาร การอุปสมบท  

ถือเป็นผู๎ไมํมีงานท า เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเปูาหมายการผลิตก าลังคนระดับสูงและเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแขํงขันของประเทศ ดังนั้น ผู๎ส าเร็จการศึกษาจึงต๎องน าความรู๎ ความสามารถ ไป

ประกอบสัมมาชีพ การไมํประสงค์ท างานกํอให๎เกิดความสูญเปลําทางการศึกษา และมีผู๎สูญเสีย โอกาสทาง

การศึกษา 

(๓) ระยะเวลาส ารวจภาวะมีงานท าของบัณฑิตสํวนใหญํ หํางจากการส าเร็จการศึกษาระหวําง 

๕ - ๙ เดือน ดังจะเห็นได๎จากคณะที่มีร๎อยละการตอบแบบส ารวจน๎อยกวําคณะอ่ืน ๆ จะมีร๎อยละการมีงานท า 

น๎อยกวําคณะอ่ืน ๆ ด๎วยเชํนเดียวกัน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนิสิตส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แตํละปีจ านวนมาก   แม๎วําการส ารวจในชํวงการขึ้นทะเบียนเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวิธีที่รวบรวม 

ข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํชํวงเวลาดังกลําวนิสิตจ านวนหนึ่งส าเร็จการศึกษายังไมํครบ ๑ ปี กองแผนงาน 

จึงควรติดตามส ารวจข๎อมูลภายในขอบเขตระยะเวลาตามเกณฑ์ตัวบํงชี้ เพื่อให๎มีข๎อมูลที่สมบูรณ์ โดยน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง เป็นโครงสร๎างพื้นฐานที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาใช๎รํวมกับวิธีการส ารวจที่ใช๎

ในปัจจุบัน โดยออกแบบระบบ และก าหนดสิทธิแกํผู๎ส าเร็จการศึกษาเข๎าสูํระบบ แจ๎งข๎อมูลภาวะการมีงานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา รวมทั้งก าหนดให๎บัณฑิตระบุท่ีอยูํปัจจุบัน ข๎อมูล

นายจ๎าง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการติดตามคุณภาพบัณฑิต และน ามาใช๎เป็นข๎อมูลปรับปรุงหลักสูตรให๎

สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต โดยมอบหมายให๎ทุกคณะชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ  และ

วิธีการใช๎งานระบบดังกลําวแกํนิสิตในการปัจฉิมนิเทศ   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

(ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ   ดี 

มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

และรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษา 

ความพึงพอใจของนายจ๎างตํอบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตทุกระดับท่ีส าเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผู๎ส าเร็จการศึกษารวมทุกระดับ 

จ านวน ๙,๘๗๖ คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๖,๙๕๐ คน ปริญญาโท  ๒,๘๓๑ คน  และปริญญาเอก ๙๕ คน 

โดยสํงแบบสอบถามไปยังนายจ๎างที่มีข๎อมูลสถานที่ตั้งสมบูรณ์   ได๎รับแบบสอบถามคืนจากนายจ๎างของบัณฑิต 

ปริญญาตรี  โท และเอก จ านวน  ๒,๐๙๑ ฉบับ จ าแนกเป็น ๑,๔๖๐  ๖๐๔ และ ๒๗ ฉบับ จ านวนบัณฑิต

ปริญญาตรี โท และเอก ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหํงชาติ 

คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐๑ ๒๑.๓๔ และ ๒๘.๔๒ ของจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาแตํละระดับ หรือร๎อยละ ๒๑.๑๗  

ของจ านวนบัณฑิตทุกระดับ   บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกทุกคณะได๎รับการประเมินจากผู๎ใช๎

บัณฑิตร๎อยละ ๒๐-๓๗.๕  ปริญญาโท ร๎อยละ ๒๐-๔๓.๗๕  และปริญญาเอก ร๎อยละ ๒๐ – ๑๐๐  

ตามล าดับ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศึกษา  ๕  ด๎าน  รวม  ๒๒  ข๎อ จ าแนกรายด๎าน ๑)  ด๎านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๕ ข๎อ  ๒)  ด๎านความรู๎ 

จ านวน ๔ ข๎อ  ๓) ด๎านทักษะทางปัญญา จ านวน ๔ ข๎อ  ๔) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ จ านวน ๕ ข๎อ  และ ๕) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน ๔ 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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑ คณะเกษตร ๒๙๖ ๗๕ ๓.๙๕ ๓.๙๕ ดี 

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 ก าแพงแสน ๓๔๗.๙๑ ๘๙ ๓.๙๑ ๓.๙๑ ดี 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๙.๓๓ ๗ ๔.๑๙ ๔.๑๙ ดี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๘๒.๙๕ ๒๑ ๓.๙๕ ๓.๙๕ ดี 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๗๖.๗๒ ๔๗ ๓.๗๖ ๓.๗๖ ดี 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๒๗๙.๓๖ ๗๒ ๓.๘๘ ๓.๘๘ ดี 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘,๓๖๑.๘๘ ๒,๐๙๑ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีจุดมุํงหมายประเมิน 

คุณภาพผลผลิตตามพันธกิจ และเป็นข๎อมูลปูอนกลับที่น าไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน  เพื่อให๎ 

ผู๎ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎แตํละระดับ  เนื่องจากมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ จ าแนกเป็น ๖ ระดับคุณวุฒิ  โดยผลการเรียนรู๎แตํละด๎าน มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้น

เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู๎จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิต่ ากวําสูํระดับสูงขึ้น มาตรฐาน

ผลการเรียนรู๎แตํละระดับจึงเพิ่มขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ฝุายวิชาการควรรํวมกับอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

พัฒนาข๎อความประเมินคุณภาพบัณฑิตแตํละระดับคุณวุฒิ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับนั้น ๆ และ

ประมวลข๎อมูลผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจ าแนกตามระดับคุณวุฒิ  

(๒) ทุกคณะควรน าผลประเมินคุณภาพบัณฑิตไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่สอดคล๎องกับผล

การเรียนรู๎ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร เชํน การจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา  การเรียนการสอนโดยใช๎บทเรียน e - learning  เพ่ือพัฒนา 

ทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต๎น  

(๓) ฝุายวิชาการควรพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยสร๎างความเข๎าใจแนวคิด หลักการของ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  การบริหารหลักสูตรตามวงจรคุณภาพ การก ากับ 

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและสร๎างความเชื่อมั่นวํา นิสิตหรือ

ผู๎ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู๎ตามท่ีก าหนด 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๓.๕๙ ระดับคุณภาพ   ดี  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  จ านวน ๓,๐๑๓ คน  ผลงาน 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีตีพิมพ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๓ บทความ จ าแนกเป็นการตีพิมพ์ ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๕๘๗ บทความ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๒๖๑ บทความ ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒๔๔ บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ 

๕ บทความ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๓๖ บทความ   

ผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือ เผยแพรํ  คิดเป็นร๎อยละ ๑๗.๙๖  

เทียบการค านวณคะแนนประเมินเทํากับ  ๓.๕๙  คะแนน (ร๎อยละ ๒๕ เทํากับ ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๘๐.๕ ๑๑๘ ๖๘.๒๒ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๑๐.๕ ๒๖ ๔๐.๓๘ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๒๘.๗๕ ๖๙ ๔๑.๖๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๓.๐๐ ๑๗ ๗๖.๔๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ๑ ๔ ๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๙ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๘.๗๕ ๔๔ ๔๒.๖๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๐ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 

๒๑ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๒๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๒๓ คณะวิทยาการจัดการ  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๒๔ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 

๒๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๔๑ ๓,๐๑๓ ๑๗.๙๖ ๓.๕๙ ดี 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

นิสิตปริญญาโทภาคปกติมีจ านวนร๎อยละ ๒๕ ของนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด โดยนิสิตภาคปกติ 

ประมาณร๎อยละ ๙๕ เป็นนิสิต แผน ก  ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มีนิสิตแผน ก   

ประมาณร๎อยละ ๑๑  มหาวิทยาลัยมีนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ประมาณร๎อยละ ๖๗  หรือประมาณ

สองเทําของนิสิต แผน ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู๎มีงานท า โดยใช๎เวลาหลังเลิกงาน และ/หรือ

วันหยุดประจ าสัปดาห์เพ่ือไมํให๎กระทบตํอการท างาน   

(๑) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ เลือกศึกษาแผนวิทยานิพนธ์เพ่ิมข้ึน   

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 ตั้งแตํข้ันตอน

การท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ เพื่อไมํให๎การตีพิมพ์เป็นเหตุให๎นิสิตส าเร็จการศึกษาลําช๎า เนื่องจากการเตรียม

บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์   จะต๎องใช๎เวลาในขั้นตอนการกลั่นกรอง

และแก๎ไขกํอนการตีพิมพ์  จึงไมํสามารถก าหนดระยะเวลาการตอบรับผลงานตีพิมพ์ที่แนํนอน   คณะจึงควร

ก าหนดให๎นิสิตเตรียมผลงานเพื่อการตีพิมพ์ควบคูํไปกับข้ันตอนของวิทยานิพนธ์    โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระติดตามและให๎ค าปรึกษาเพ่ือปรับปรุงผลงานเป็นระยะ   

(๓) ทุกคณะควรประกาศแหลํงตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นประจ าทุกปีการศึกษา หรือให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ประเภทตําง ๆ  เพ่ือให๎นิสิตวางแผนการสํงผลงาน  รวมถึงการให๎

ความรู๎นิสิตเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยเกี่ยวกับการสํงผลงานตีพิมพ์ในวารสารตําง ๆ ที่ไมํสามารถสํงผลงาน 

เดียวกันไปยังวารสารมากกวําหนึ่งฉบับ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๔  ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ   ดีมาก  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๒๖ คน ผลงานผู๎ส าเร็จ

การศึกษาทีต่ีพิมพ์จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๔ บทความ จ าแนกเป็นการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ๒๐ บทความ ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI  ๓๘ บทความ วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ

ของ สมศ. ๒๓ บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ สมศ. ๓ บทความ 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํฐานข๎อมูล ISI ๗ บทความ ฐานข๎อมูลสากล 

Scopus  ๒๑  บทความ  และฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  ๔๒  บทความ  

ผลงานผู๎ส าเร็จการระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ คิดเป็นร๎อยละ ๗๗.๙๘ เทียบ

การค านวณคะแนนประเมินเทํากับ  ๕.๐๐  คะแนน (ร๎อยละ ๕๐ เทํากับ ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑ คณะเกษตร ๑๙ ๒๙ ๖๕.๕๒ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะบริหารธุรกิจ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

๓ คณะประมง ๑๒.๗๕ ๗ ๑๘๒.๑๔ ๕.๐๐ ดีมาก 

๔ คณะมนุษยศาสตร์ 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 ๒.๗๕ ๒ ๑๓๗.๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๑๑ คณะสังคมศาสตร์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๒ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา  

๑๓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๒๒.๕๐ ๔ ๕๖๒.๕๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๕.๕๐ ๖ ๙๑.๖๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑๐.๕๐ ๕ ๒๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๐.๗๕ ๑ ๗๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๙๗.๕๐ ๑๒๖  ๗๗.๓๘ ๕.๐๐ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวนร๎อยละ ๒๐ 

ของจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ โดยมีบางคณะที่ผลประเมินต่ ากวําระดับพอใช๎ 

(๑) มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีความรู๎ ด๎าน

ภาษาอังกฤษ  นอกจากจะเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษา  ค๎นคว๎าระดับปริญญาเอกแล๎ว  ยังเป็นปัจจัยส าคัญ 

ตํอการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ   จึงควรก าหนดให๎ผู๎เข๎าศึกษาต๎องมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายในปีการศึกษาแรกที่เข๎าศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนดให๎

นิสิตเตรียมผลงานตีพิมพ์กํอนการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์  โดยก ากับ ติดตาม และให๎ค าแนะน า เพ่ือ

ปรับปรุงผลงานที่น าไปตีพิมพ์ 
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(๒) การตีพิมพ์ผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาควรมีความหลากหลาย  คณะที่มีวารสารวิชาการ อยูํใน

ฐานข๎อมูลอ๎างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index)  กองบรรณาธิการวารสารต๎องก าหนดนโยบาย 

ด๎านจ านวนผลงานตีพิมพ์จากภายในสถาบันให๎มีจ านวนไมํเกินร๎อยละ ๒๕ เพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพวารสารฐานข๎อมูลอ๎างอิงวารสารไทย 
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ตัวบ่งช้ีที ่๕  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๓๑ ระดับคุณภาพ   ดี  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ จ านวน 

๑,๘๘๑  ผลงาน  จ าแนกเป็นบทความวิจัย ๑,๘๓๙ บทความ และงานสร๎างสรรค์  ๔๒  ผลงาน   

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจ าแนกเป็น 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 

งานสร๎างสรรค์ท่ีเผยแพรํในระดับสถาบันหรือจังหวัด ๒๔ ผลงาน เผยแพรํระดับชาติ ๑๗ 

ผลงาน และเผยแพรํระดับนานาชาติ  ๑  ผลงาน    

งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทียบการค านวณคะแนน 

ประเมินเทํากับ  ๔.๓๑  คะแนน (กลุํมวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ ๒๐ เทํากับ ๕ คะแนน กลุํมมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร๎อยละ ๑๐ เทํากับ ๕ คะแนน คะแนนประเมินระดับสถาบันใช๎คําเฉลี่ยคะแนนประเมินทุกคณะ) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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 

๕ คณะวนศาสตร์ ๒๒ ๘๓ ๒๖.๕๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๖ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๘๐.๒๕ ๓๐๑.๕ ๙๒.๙๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๙๕.๕ ๒๙๖.๕ ๓๒.๒๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๘ คณะศึกษาศาสตร์ ๓๐ ๑๐๔.๕ ๒๘.๗๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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 ก าแพงแสน ๔๙.๕๐ ๑๔๔ ๓๔.๓๘ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑.๕๐ ๒๑ ๗.๑๔ ๑.๗๙ ต๎อง

ปรับปรุง 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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 

 ผลประเมินคณะ ๑๐ ๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๐ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ๒๔ ๙๑ ๒๖.๓๗ ๕.๐๐ ดีมาก 

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

เกษตร 

๑๔.๒๕ ๔๒.๕ ๓๓.๕๓ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐  ๖๘.๕ ๑๔.๖๐ ๓.๖๕ ดี 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๓.๒๕ ๖๔ ๕.๐๘ ๒.๕๔ พอใช๎ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๑๖.๔๘ ๒๗ ๔.๓๑ ๔.๓๑ ด ี
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตีพิมพ์ระดับดีมาก จ านวน ๒๑ คณะ หรือประมาณสามในสี่ 

ของจ านวนคณะที่เปิดสอน  ในจ านวนนี้มีคณะที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตีพิมพ์สูงกวําเกณฑ์ระดับ

ดีมาก ตั้งแตํ ๑.๕ – ๓.๕ เทํา จ านวน ๗ คณะ ได๎แกํ คณะเกษตร คณะประมง คณะศึกษาศาสตร์ คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับพอใช๎ถึงต๎องปรับปรุงเรํงดํวน จ านวน ๖ คณะ หรือประมาณร๎อยละ ๒๐ ซ่ึง

เป็นคณะที่วิทยาเขตบางเขน ๒ คณะ วิทยาเขตก าแพงแสน ๑ คณะ วิทยาเขตศรีราชา ๒  คณะ และวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ๑  คณะ   

(๑) ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด๎านการวิจัยของทุกคณะมีผลประเมินในระดับที่แตกตํางกัน 

โดยมีผลประเมินตั้งแตํระดับต๎องปรับปรุงเรํงดํวนถึงระดับดีมาก คณะกรรมการวิจัยระดับ มหาวิทยาลัยควร

ศึกษาระบบบริหารการวิจัยของแตํละคณะ เพื่อจัดท าข๎อเสนอระบบบริหารการวิจัย แกํคณะที่มีผลประเมิน

ด๎านการวิจัยต่ ากวําระดับดี    หรือจัดให๎มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย 

ของคณะ  เพ่ือรํวมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ  ซึ่งทุกคณะควรมีผลการด าเนินงาน

ด๎านการวิจัยไมํต่ ากวําระดับดี 

(๒) มหาวิทยาลัยควรทบทวนและสร๎างความสมดุลภาระงานผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตั้งแตํ

ระดับอาจารย์ถึงศาสตราจารย์ให๎สอดคล๎องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ  ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย ์ระบุไว๎วํา สภาสถาบันอาจก าหนดภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนน๎อยกวําที่ ก.พ.อ.ก าหนดได ๎

โดยให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของแตํละสถาบันหรือแตํละสาขาวิชา ฉะนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาต ิ

อยํางน๎อยภาระงานสอนและภาระงานด๎านการวิจัยควรอยูํในสัดสํวนใกล๎เคียงกัน แม๎วําปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

ก าหนดให๎งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ คิดเป็น ๑๖ ชั่วโมงท าการ งานวิจัย คิดเป็น ๑๒ 

ชั่วโมงท าการ แตํยังไมํเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันได๎วํา คณะจะมีผลการด าเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในระดับดี 

เนื่องจากข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให๎น าภาระงานทั้ง ๔ ด๎านมาทดแทนกันได๎ เมื่อภาระงานแตํละด๎าน 

ไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า  และก าหนดให๎การสอนเป็นภาระหน๎าที่หลักที่ส าคัญ  

(๓) จ านวนนักวิจัยสํวนใหญํอยูํท่ีวิทยาเขตบางเขน และผลงานวิจัยสํวนใหญํอยูํในกลุํมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการการเพ่ิม

จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและจ านวนผลงานวิจัยในกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย

ขอความรํวมมือนักวิจัยอาวุโสท าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์รุํนใหมํที่ยังไมํมีผลงานวิจัย โดยจัดให๎เป็นผู๎ชํวย  

นักวิจัยในโครงการวิจัยของนักวิจัยอาวุโส 
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(๔) ความสมบูรณ์ของฐานข๎อมูลการวิจัยด๎านการเกษตร ท าให๎นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

โดยควรเพ่ิมเติมการจัดเก็บข๎อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เพ่ือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการน า

ผลการวิจัยไปใช๎  เพ่ือการวิจัยตํอยอดตํอไป 

(๕) ควรสนับสนุนให๎มีการวิจัยรํวมระหวํางอาจารย์ในศาสตร์เดียวกันที่ปฏิบัติงานตํางวิทยาเขตให๎

มากขึ้น  เชํน เกษตร  วิศวกรรม  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  เพ่ือให๎อาจารย์ตํางวิทยาเขตมีโอกาสเรียนรู๎

การวิจัยจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์  ด๎วยการใช๎ระบบการประชุมทางไกล   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษามีระบบเครือขําย UNINET สนับสนุนการวิจัย เพ่ือเพ่ิมจ านวนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ

วิทยาแขต 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๑๒   ระดับคุณภาพ   ดี   

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า จ านวนทั้งสิ้น 

๒,๗๐๑.๕ คน จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ า ๒,๕๔๐.๕ คน  และนักวิจัย จ านวน ๑๖๑ คน  จ านวนงานวิจัย

และงานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ทั้งสิ้น ๔๔๕ ผลงาน  จ าแนกเป็นงานวิจัย  ๓๘๙  ผลงาน  และงาน

สร๎างสรรค์  ๕๖  ผลงาน 

งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๔๗ เทียบการค านวณ

คะแนนประเมิน  เทํากับ  ๔.๑๒  คะแนน (ร๎อยละ ๒๐ เทํากับ ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๔ ๒๐ ๒๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๖ ๒๑.๕ ๒๗.๙๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๓๔ ๑๔๔ ๒๓.๖๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ ๒๑ ๔.๗๖ ๑.๑๙ ต๎อง

ปรับปรุง

เรํงดํวน 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๙ ๔๒.๕ ๒๑.๑๘ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๘ ๖๘.๕ ๑๑.๖๘ ๒.๙๒ พอใช๎ 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๙ ๖๔ ๑๔.๐๖ ๓.๕๒ ดี 

 ผลการด าเนินงานระดับคณะ ๔๐๔ ๒,๕๔๐.๕    

 
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย     ๗ 

หน่วยงาน 

๔๑ ๑๖๑     

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔๔๕ ๒,๗๐๑.๕ ๑๖.๔๗ ๔.๑๒ ดี 

หมายเหตุ :  ผลประเมินระดับสถาบันรวมผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย ตามหนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งทักท๎วงผลประเมิน
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ระดับสถาบัน ที่ไมํน าผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย จ านวน ๗ หนํวยงาน มารวมเป็นผล

การด าเนินงานระดับสถาบัน ประกอบด๎วย  ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร ๒) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและ

พัฒนา แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๗)  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์  รายละเอียดผลการพิจารณาผลการด าเนินงานแสดงในภาคผนวก ๖.๕.๑๑ 

ค าชี้แจงประกอบการประเมิน :   

ข๎อมูลการประเมินการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย มาจาก 

ฐานข๎อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พิมพ์เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยน าสํงคณะผู๎ประเมิน  

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  พร๎อมหนังสือรับรองการใช๎ประโยชน์ ๓ ฉบับ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยจ านวนหนึ่ง

เป็นผลงานรํวม ระหวํางนักวิจัยของหนํวยงานและนักวิจัยที่เป็นอาจารย์คณะ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์  

คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตร ก าแพงแสน ซึ่งไมํ

สามารถตรวจสอบความซ้ าซ๎อน   การนับจ านวนผลงานวิจัยที่น าใช๎ประโยชน์ ระหวํางหนํวยงานที่มีภารกิจ

ด๎านการวิจัยกับคณะตําง ๆ  เนื่องจากการประเมินระดับคณะเสร็จสิ้นแล๎ว   

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ยังไมํมีงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ของคณะในกลุํมสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี

ผลการด าเนินงานโดดเดํน  

(๑) จ านวนหนํวยงานวิจัยและพัฒนาด๎านการเกษตรกระจายอยูํในภูมิภาค งานวิจัยจึงพัฒนาจาก 

ความต๎องการและสภาพปัญหาของท๎องถิ่น เป็นการเพิ่มโอกาสการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ นักวิจัยควร 

ติดตามผลการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เพ่ือการวิจัยตํอยอด นอกจากนี้ การจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร 

ตําง ๆ เป็นชํองทางให๎อาจารย์มีโอกาสเข๎าถึงสภาพการด าเนินงานและปัญหาของหนํวยงานและองค์กร  ซ่ึง

ต๎องการผู๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการท่ีจะศึกษาปัญหาอยํางเป็นระบบ และน าไปสูํการใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อ

เสนอแนวทางการแก๎ปัญหาในสภาพจริง 

(๒) ควรน าข๎อมูลการส ารวจความต๎องการของชุมชน  ที่น ามาใช๎จัดท าแผนบริการวิชาการ มาใช๎

เป็นข๎อมูลเพื่อก าหนดค าถามวิจัย และออกแบบการวิจัย ซึ่งจะท าให๎ผลการวิจัยมีค าตอบเฉพาะเจาะจง และ

เหมาะสมกับกลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัย    
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ผลงานวิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๐๔  ระดับคุณภาพ    ดี   

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ า ๒,๕๔๐.๕ คน มีผลงานวิชาการท่ี

ได๎รับการรับรองคุณภาพ   จ านวน ๔๑๐ ผลงาน  จ าแนกเป็น บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

๑๙๐ บทความ บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ๘๑ บทความ  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมิน 

ผํานตามเกณฑ์โดย ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนด ๘๘  ชื่อเรื่อง ต าราหรือหนังสือที่ใช๎ในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการ ๕๑ ชื่อเรื่อง   

ผลงานวิชาการท่ีได๎รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร๎อยละ ๘.๒๕ เทียบการค านวณคะแนน  

ประเมิน  เทํากับ  ๔.๐๔  คะแนน (ร๎อยละ ๑๐ เทํากับ  ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑ คณะเกษตร ๑๓.๗๕ ๑๕๕ ๘.๘๗ ๔.๔๔ ดี 

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 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๐.๒๕ ๒๐ ๑.๒๕ ๐.๖๓ ต๎อง

ปรับปรุง

เรํงดํวน 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๑.๕ ๒๑.๕ ๖.๙๘ ๓.๔๙ พอใช๎ 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑๔.๒๕ ๑๔๔ ๙.๙๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๐ ๒๑ ๐ ๐ ต๎อง

ปรับปรุง

เรํงดํวน 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๑.๗๕ ๔๒.๕ ๔.๑๒ ๒.๐๖ ต้อง

ปรับปรุง 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 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 สัดสํวนอาจารย์ประจ าตํอผลงานวิชาการ ประมาณ ๖ : ๑ เรื่องตํอปี 

ทั้งนี้ ผลงานวิชาการเป็นสิ่งที่สะท๎อนสมรรถนะในการศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย ซึ่งเป็น

ประโยชน์โดยตรงตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการ ฝุายวิชาการควรจัดให๎มีกิจกรรมการบรรยายให๎ความรู๎

ด๎านการเขียนบทความจากการทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัย  หรือบทความปริทัศน์จากโครงการวิจัยที่เสนอ

ขอรับทุน เพ่ิมเติมจากการตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นข๎อจ ากัดส าหรับ  งานวิจัยที่ได๎รับทุน

ภายนอกที่ก าหนดเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานในสัญญาทุนวิจัย ทั้งนี้ อาจารย์ควรมีแผนผลิตผลงานทางวิชาการ

รายบุคคล และรวบรวมจัดท าแผนผลิตผลงานทางวิชาการระดับคณะ เพื่อเป็นข๎อมูลวางแผนภาระงาน ให๎

เหมาะสมและสอดคล๎องกับแผนการผลิตผลงานทางวิชาการ 

(๒) มหาวิทยาลัย มีข๎อบังคับ วําด๎วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓   ซ่ึงด าเนนิการประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎อาจารย์มีกรอบภาระงาน ๔ ด๎าน ตามพันธกิจของสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยภาระงานด๎านการสอนรวมงานพัฒนานิสิตและผลงานวิชาการ สัดสํวนร๎อยละ ๔๕ ของ

ภาระงานทั้งหมด และก าหนดการคิดภาระงานตําง ๆ แม๎วําข๎อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนดภาระงานครอบคลุม 

พันธกิจ ๔ ด๎าน  แตํไมํเพียงพอที่จะประกันผลการปฏิบัติงานพันธกิจด๎านการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ   

ซึ่งแสดงสมรรถนะในการศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่น าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

และความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เนื่องจากข๎อบังคับดังกลําว ยังไมํก าหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทาง

วิชาการ ดังเชํนประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งก าหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการของผู๎ด ารง ต าแหนํง

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลัยควรเสนอสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

ข๎อบังคับในสํวนภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ  ตั้งแตํผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์ถึงระดับศาสตราจารย์  ซ่ึง

ประกาศ ก.พ.อ.  ยังไมํครอบคลุมผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย์  ซึ่งถือเป็นต าแหนํงทางวิชาการประเภทหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ของผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตั้งแตํระดับอาจารย์ถึงระดับศาสตราจารย์ นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยควร มี

นโยบายและมาตรการ ที่เอ้ือตํอมาตรฐานภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ เชํน สัญญาพนักงาน

มหาวิทยาลัย การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต๎น โดยชี้แจง เผยแพรํ และสร๎างความเข๎าใจประกาศ 

ก.พ.อ. และข๎อบังคับมหาวิทยาลัย   รวมทั้งก าหนดเปูาหมาย กรอบระยะเวลาการน ามาตรฐาน ภาระงานของ

ผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการมาใช๎เต็มรูป นอกเหนือจากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยพัฒนาการบันทึกข๎อมูลภาระงาน 

ผํานระบบเครือขําย    
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(๓) มหาวิทยาลัยมีส านักพิมพ์และมีนิสิตจ านวนมาก ท าให๎ราคาจ าหนํายต าราไมํสูงมากนัก ซึ่ง

เป็นผลดีตํอการขอต าแหนํงทางวิชาการจากผลงานวิชาการประเภทต ารา เนื่องจากจ านวน และรูปแบบการ

ตีพิมพ์เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินต าราส าหรับการขอต าแหนํงทางวิชาการ การมีส านักพิมพ์จึงเป็น

ปัจจัยสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ และการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให๎ต าราที่

พิมพ์โดยส านักพิมพ์มีคุณภาพและรองรับการประเมิน เพ่ือขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ   คณะกรรมการ

ส านักพิมพ์ซึ่งมีผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ   จึง ควรพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพต ารากํอน

การตีพิมพ์ โดยก าหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิอยํางน๎อย ๒ คน   จากบัญชีรายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒพิิจารณา ผลงานทาง

วิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  โดย น าหลักเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพต าราของการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด เป็นแนวทางการประเมินต ารา

ที่จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่๘  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน      

   การสอนและ/หรือการวิจัย (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก      

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทุกคณะ จ านวนทั้งสิ้น ๙๒๕  

โครงการ โครงการที่น าไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน  ๒๒๒  โครงการ น าไปพัฒนาการวิจัย ๖๓ โครงการ 

และน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  ๒๐๙   โครงการ  โครงการบริการวิชาการที่มีการน าความรู๎

และประสบการณ์ไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  จ านวนทั้งสิ้น  ๔๙๔  โครงการ    

ผลการน าความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย คิดเป็น  

ร๎อยละ ๕๓.๔๑ เทียบการค านวณคะแนนประเมิน เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน (ร๎อยละ ๓๐ เทํากับ ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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 ก าแพงแสน ๒๐ ๓๙ ๕๑.๒๘ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔ ๑๑ ๓๖.๓๖ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๓ ๘ ๓๗.๕๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๕ ๑๔ ๓๕.๗๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔๙๔ ๙๒๕ ๕๓.๔๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

อาจารย์สามารถเชื่อมโยงพันธกิจการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยน าความรู๎

และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอนมากกวําการน าไปใช๎พัฒนาการวิจัยประมาณ ๓.๕ เทํา สํวนใหญํ 

น าไปสอดแทรก  และปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายในรายวิชา  เพ่ือให๎การบริการวิชาการเป็นประโยชน์ตํอนิสิต    

(๑) คณะควรวางแผนบริการวิชาการรํวมกับแผนด๎านการผลิตบัณฑิต แผนพัฒนานิสิต แผนพัฒนา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  และมาตรการสํงเสริมภายนอกสถาบัน  โดยให๎การบริการวิชาการเป็นเครื่องมือ

หนึ่งของการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน  รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรม/รูปแบบการบริการวิชาการ  โดยวางแผนให๎

นิสิตในรายวิชามีสํวนรํวมการบริการวิชาการ เพื่อน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในสภาพจริง ซึ่งน าไปสูํเปูาหมาย

การผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

(๒) ทุกคณะควรก าหนดให๎มีการเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ในขั้นตอน

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   เพ่ือรับฟังความเห็นและข๎อเสนอแนะการด าเนินโครงการ  แนวทางการน า

ความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก                         

(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

มหาวิทยาลัยด าเนินงานด๎านการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  โดยมีการด าเนินการด๎านการวิจัยและพัฒนาชุมชน  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทให๎มีความเป็นอยูํดีขึ้น และการรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

โดยมโีครงการ   “ สํงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่ ”   ซึ่งเป็น

ความรํวมมือระหวํางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ตั้งแตํ       

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มี ธกส.เป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณ  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯเป็นผู๎ถํายทอด

เทคโนโลยีการใช๎ปุ๋ยน้ าสกัดมูลสัตว์แกํเกษตรกรที่เป็นลูกค๎าของ ธกส.ทดแทนการใช๎ปุ๋ยเคมี  ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ที่สถาบันพัฒนาขึ้นจากการวิจัยด๎านการน าไปใช๎ประโยชน์และการเพิ่มมูลคําของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์  โดย

จัดท าแผนเสนอตํอ ธกส. ซึ่งเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณ      ระหวํางด าเนินโครงการสถาบันและเจ๎าหน๎าที่ ธกส.มี

การประเมิน และติดตามความก๎าวหน๎า ปัญหาและอุปสรรค และก าหนดแนวทางการแก๎ปัญหา ท าให๎ได๎รับ

การสนับสนุนจาก ธกส. ตํอเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี   แผนงานที่เสนอตํอ ธกส.ก าหนดตัวชี้วัดด๎านพื้นที่เปูาหมาย 

(จ านวนจังหวัด)  และจ านวนเกษตรกร  ผลการประเมิน พบวํา บรรลุเปูาหมายด๎านจ านวนจังหวัดตามท่ี

ก าหนดไว๎ ๒๘ จังหวัด  จ านวนเกษตรกรที่เข๎ารํวม  ๓,๒๕๒  คน จากที่ก าหนดไว๎  ๒,๘๐๐ คน  ผลการสํงเสริม 

ให๎เกษตรกรใช๎น้ าสกัดมูลสัตว์เป็นปุ๋ยน้ าในการปลูกข๎าวและมันส าปะหลัง  เกษตรกรบางรายสามารถท าหน๎าที่

เป็นวิทยากรในพ้ืนที่ถํายทอดองค์ความรู๎   วิธีการ ปฏิบัติในการผลิตและการใช๎น้ าสกัดมูลสัตว์ให๎แกํ เพ่ือน

เกษตรกร  มีการรวมกลุํมเกษตรกรในหมูํบ๎านใกล๎เคียงท ากิจกรรมรํวมกัน  ตลอดจนสามารถเสนอโครงการ 

เพ่ือขอรับทุน สนับสนุนจากหนํวยงานในพื้นท่ี  ซึ่งเป็นกลไกท่ีกํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

โดยสามารถรักษาพ้ืนที่ทางการเกษตร  และมีการเกษตรแบบธรรมชาติบนความพอเพียงของทรัพยากรที่มีอยูํ 

สามารถลดรายจํายจากการซื้อปุ๋ย ต๎นทุนการผลิตลดลง ชํวยแก๎ปัญหาหนี้สิน นอกจากมีการรวมกลุํมของ

เกษตรกรใน หลายจังหวัด เพื่อใช๎ทรัพยากรรํวมกัน กลุํมเกษตรกรยังมีการรวมผลผลิตเพ่ือจ าหนํายให๎แกํ 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือลูกค๎า ธกส  ซึ่งการรวมกลุํมผู๎ผลิตสามารถเพ่ิมอ านาจการตํอรองการขายผลิตผล

การเกษตร  ท าให๎กลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง 
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มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน เพ่ือการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก  ๕  ข๎อ เทียบคะแนนประเมินเทํากับ  ๕  คะแนน 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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 

(ข๎อ ๓ - ๔ และ ๕) 

๓.๐๐ พอใช๎ 

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 

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕) 

๔.๐๐ ดี 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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 

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕) 

๔.๐๐ ดี 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ 

๒๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๔ ข๎อ 

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕) 

๔.๐๐ ดี 

๒๓ คณะวิทยาการจัดการ ๔ ข๎อ 

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕) 

๔.๐๐ ดี 

๒๔ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ๔ ข๎อ 

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕) 

๔.๐๐ ดี 

๒๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ๓ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๓) ๓.๐๐ พอใช๎ 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๕ ข๎อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๔ ข๎อ 

(ข๎อ ๑ และ ๓ - ๕) 

๔.๐๐ ดี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ ข้อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะในกลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริการวิชาการ บนพื้นฐานความต๎องการ 

และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ควรน า กระบวนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนามาใช๎ในการติดตามและประเมินความส าเร็จการบริการวิชาการ   

(๒) ควรสร๎างความเข๎าใจด๎านจุดมุํงหมายของการบริการวิชาการ เพื่อออกแบบกิจกรรมและ

ด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์ในด๎านผลกระทบ (outcome) และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรมที่สะท๎อนการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากการก าหนด

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจากจ านวนผู๎เข๎ารํวมหรือความพึงพอใจผู๎รับบริการ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย

การบริการวิชาการในด๎านการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน 

(๓) คณะที่อยูํในวิทยาเขตควรวางแผนและมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกัน ตั้งแตํศึกษา 

ความต๎องการของชุมชน  มีโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่องในชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เปูาหมาย และติดตามผล

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยก าหนดให๎การเรียนรู๎และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเป็นตัวชี้วัด 

ความส าเร็จการบริการวิชาการ  ทั้งนี้ ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องนิยามหรือระบุลักษณะที่แสดงถึงการเรียนรู๎

และความเข๎มแข็งของชุมชนจากการบริการวิชาการ  

(๔) ส านักบริการวิชาการควรทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ โดยให๎ความส าคัญกับโครงการที่น าไปสูํเปูาหมายให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเอง  หรือเป็นที่พ่ึงแกํชุมชนอ่ืน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐     ระดับคุณภาพ  ดีมาก   

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว๎ในแผนปฏิบัติ ราชการ  

ประจ าปี ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ การศึกษาและวิจัยเพ่ือท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย มีเปูาประสงค์เพ่ือ

สํงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย การเสริมสร๎างจิตส านึกและคํานิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๗๒ โครงการ 

มีการประเมินความส าเร็จระดับโครงการและแผนงาน การประเมินระดับโครงการมีการวิเคราะห์ข๎อมูลจาก

แบบส ารวจ แบบสอบถาม หรือแบบประเมิน  ทั้งนี้ การประเมินระดับแผนงาน พบวํา ผลการด าเนินงาน

สูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดทั้ง ๓ ตัวชี้วัด   

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประเพณีและศาสนาในเทศกาลส าคัญเป็นประจ า 

ทุกปี รวมไปถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด๎านการเกษตร  เชํน  ประเพณีปลูกข๎าวและเก่ียวข๎าว  ซึ่งเป็น

การรักษาศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได๎รับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญาของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ จากผลงานประดิษฐ์คิดค๎น   

“ วิธีการข้ึนรูปแมํพิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชํางหลํอพระพุทธรูป ” ของผู๎ชํวย

ศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยมกีารด าเนินงานด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  ๕  ข๎อ  

เทียบคะแนนประเมินเทํากับ  ๕  คะแนน 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ 

๑ คณะเกษตร ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ 

๙ คณะเศรษฐศาสตร์ ๓ ข๎อ 

(ข๎อ ๑, ๓ และ ๔) 

๓.๐๐ พอใช๎ 

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 ก าแพงแสน ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ ข้อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางประเพณีและศาสนาเป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง วิทยาเขต
ในภูมิภาคมีบทบาทการสืบสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให๎วิทยาเขต
น ากิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือประเพณีด๎านการเกษตรมาจัดแสดงในงานวันเกษตรแหํงชาติ ที่มหาวิทยาลัย 
จัดเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนี้  ควรก าหนดวัฒนธรรมในมิติของความเป็นอุดมศึกษา เชํน ความรับผิดชอบ
ตํอสังคม การแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์ การมีสํวนรํวมกับสังคม เป็นต๎น ซึ่งสามารถสอดแทรกใน
การเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ดีมาก     

 มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่กํอให๎เกิด  

เป็นวัฒนธรรมที่ดี โดยการพัฒนาและสร๎างความตระหนักตํอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมส าหรับบุคลากร

และนิสิต    ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎เป็นประจ าทุกปี   และมีกิจกรรมสํงเสริม

การปลูก ต๎นไม๎ในบริเวณหนํวยงานราชการรํวมกันระหวํางนิสิต บุคลากร  หนํวยราชการภายนอก ตั้งแตํ 

พ.ศ. ๒๕๓๘  ทุกวิทยาเขตมีการพัฒนาอาคารสถานที่ การดูแลรักษาความสะอาด  โดยค านึงถึง

สิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ เชํน การพัฒนาระบบการจราจร การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่น าสูํมลพิษ

ในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษ  ทางอากาศ น้ า เสียง โดยปูองกันมลพิษตั้งแตํจุดก าเนิด การบ าบัดน้ าเสีย 

ก าจัดขยะชุมชน สํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การใช๎ซ้ าหรือการน ากลับมาใช๎ใหมํ การเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว การใช๎พืชน้ า หรือพืชบ าบัดน้ า การใช๎จุลินทรีย์ยํอยสลายไขมัน การจัดการน้ าเสียจาก

ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งกํอนปลํอยเข๎าสูํระบบระบายน้ า การตัด 

ตกแตํง ปลูกต๎นไม๎ การจัดสวนให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎ 

 วิทยาเขตตําง ๆ จัดพ้ืนที่ ทางวัฒนธรรมรองรับการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่

หลากหลาย และมีการใช๎พื้นท่ีดังกลําวส าหรับจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี เชํน อาคารหอประวัติ ส าหรับ

กิจกรรมด๎านศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระส าคัญ เชํน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิม 

พระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต๎น รวมทั้งจัดพื้นที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 

ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตในด๎านความสะอาด คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ ด๎านอาคาร  

สถานที่ คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๙  และด๎านการพัฒนากายภาพ  คําคะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๖   

มหาวิทยาลัยมกีารด าเนินงานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ๕  ข๎อ 

เทียบคะแนนประเมินเทํากับ  ๕  คะแนน 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ 

๑ คณะเกษตร ๕ ข๎อ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะบริหารธุรกิจ ๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔) ๔.๐๐ ดี 

๓ คณะประมง ๕ ข๎อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๕ ข๎อ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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 

(ข๎อ ๑ , ๓ และ ๔) 

๓.๐๐ พอใช๎ 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๑ ข๎อ (ข๎อ ๑) ๑.๐๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๕ ข๎อ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔) ๔.๐๐ ดี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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 การดูแลบ ารุงรักษา  

อาคาร สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยให๎ความส าคัญตํอความปลอดภัยของนิสิตที่

ใช๎จักรยาน โดยก าหนดชํองทางส าหรับผู๎ใช๎จักรยานบนพื้นผิวการจราจรภายในมหาวิทยาลัย แตํเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่มีบุคคลภายนอกผํานเข๎า-ออกจ านวนมาก โดยเฉพาะวิทยาเขตบางเขน เป็นเส๎นทาง

ลัดการจราจรระหวํางเส๎นทางหลัก ได๎แกํ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนงามวงศ์วาน รวมทั้งเป็น

ที่ตั้งของหนํวยราชการอ่ืน และมีรถจักรยานยนต์รับจ๎างให๎บริการจ านวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ 

สีเขียวจากต๎นไม๎ขนาดใหญํ ท าให๎เกิดรํมเงาและเป็นปอดให๎แกํมหาวิทยาลัย แตํในเวลากลางคืนต๎นไม๎ใหญํ

ปิดกั้นไฟสํองสวํางระหวํางอาคารเรียน อาคารหอพัก สนามกีฬา  เนื่องจากทุกวิทยาเขตมีพ้ืนที่กว๎างขวาง  

หนํวยงานอาคารสถานที่และงานรักษาความปลอดภัยอาจไมํสามารถดูแลได๎อยํางทั่วถึง  

(๑) มหาวิทยาลัยควรขอความรํวมมือจากสถานีต ารวจ ในพ้ืนที่  จัดท าทะเบียนประวัติผู๎ขับข่ี  

รถจักยานยนต์รับจ๎างภายในวิทยาเขตเป็นประจ าทุกปี   และอนุญาตเฉพาะผู๎ขับขี่ที่ได๎รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือข๎อร๎องเรียนจากผู๎ใช๎บริการ  ทั้งนี้ ควรมีการจัด

อบรมให๎ความรู๎  การขับข่ีอยํางปลอดภัย วิธีการแจ๎งเหตุ และมีมาตรการปูองกันไมํให๎มีกลุํมบุคคลแสวงหา

ประโยชน์  หรือมีอิทธิพลตํอการจัดระเบียบรถจักยานยนตร์ับจ๎าง 

(๒) ให๎ความรู๎แกํนิสิต และบุคลากร เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่พึงเป็นข๎อสังเกตวําจะน าไปสูํเหตุการณ ์

ที่กํอให๎เกิดความไมํปลอดภัย ความเสียหายตํอชีวิตหรือทรัพย์สินของตนเอง นิสิต บุคลากร และประชาชน

ทั่วไป รวมถึงการปูองกันตัว วิธีการแจ๎งเหตุ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของมาตรการด๎านความเสี่ยง และควรน าข๎อมูล 

เหตุการณ์ที่ไมํปลอดภัยที่เกิดข้ึนในแตํละปีไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  

(๓) วิทยาเขตท่ีอยูํในภูมิภาคจะมีนิสิตใช๎รถจักยานยนต์เป็นจ านวนมาก จึงควรจัดท าทะเบียนนิสิต 

ที่ขับขีร่ถจักยานยนต ์ โดยนิสิตที่จะได๎รับอนุญาตให๎น ารถจักยานยนตเ์ข๎ามาภายในมหาวิทยาลัยจะต๎องเข๎ารับ

การอบรมที่มหาวิทยาลัยจัด   และพิจารณาอนุญาตเป็นรายปี   รวมทั้งรณรงค์ให๎ผู๎ขับข่ีและผู๎โดยสาร

รถจักรยานยนตส์วมหมวกนิรภัย 

(๔) สนับสนุนให๎นิสิตมีสํวนรํวมในการดูแล และรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ท่ีนิสิตใช๎รํวมกัน เชํน ห๎องเรียน 

ห๎องปฏิบัติการ โรงอาหาร สนามกีฬา ชมรม เป็นต๎น ส าหรับบุคลากรควรมอบหมายให๎รับผิดชอบพื้นท่ี

ส านักงานโดยกิจกรรม ๕ ส  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๓.๙๕    ระดับคุณภาพ  ดี  

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหน๎าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ลงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติระบบ 

การประเมินตนเองตามหน๎าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให๎มีการประเมินตามหน๎าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยทุกปี ไมํเกิน ๖๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ  โดยนายกสภามหาวิทยาลัย

แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินประกอบด๎วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน เป็นกรรมการ และมี

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ตัวบํงชี้การประเมิน จ านวน ๑๐ ตัวบํงชี้ เกณฑ์การให๎คะแนนประเมินการปฏิบัติตามหน๎าที่ 

และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ก าหนดคะแนนประเมิน ๑ คะแนน หมายถึง มีการด าเนินการ ๓ – ๕ 

ตัวบํงชี้  คะแนนประเมิน ๒ คะแนน หมายถึง มีการด าเนินการ ๖ – ๘ ตัวบํงชี้  และคะแนนประเมิน  

๓ คะแนน หมายถึง มีการด าเนินการทุกตัวบํงชี้ วิธีการประเมินก าหนดใหค๎ณะกรรมการที่นายกสภา

มหาวิทยาลัยแตํงตั้งพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสภามหาวิทยาลัยตามตัวบํงชี้  เอกสาร 

หลักฐาน และการพบกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา 

และข๎อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายกสภามหาวิทยาลัยโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน๎าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม  ๔  คน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน กรรมการอีก ๓ คน ได๎แกํ ประธานสภาข๎าราชการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งจัดท าแบบประเมินผลกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเมินตนเอง  

แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๖ ด๎าน  จ านวน  ๔๒  ข๎อ (แบบมาตราสํวนประมาณคํา ๕ ระดับ 

ตั้งแตํ ๐ – ๔ คะแนน)  ประกอบด๎วย  
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(๑) โครงสร๎างและคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ข๎อ 

(๒) บทบาท หน๎าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ ข๎อ 

(๓) แนวปฏิบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ข๎อ 

(๔) การสื่อสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ข๎อ  

(๕) ความสัมพันธ์ของกรรมการสภากับฝุายบริหาร จ านวน ๖ ข๎อ 

(๖) การจัดเตรียมและด าเนินการประชุม จ านวน ๙ ข๎อ 

ผลการประเมินความคิดเห็นจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทั้ง ๖ ด๎าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕  เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๓.๙๕ คะแนน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๓.๙๕ ๓.๙๕ ด ี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนพัฒนาสภามหาวิทยาลัย  โดยขอความรํวมมือ

จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข๎ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จัดโดยสมาคมสภา

มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย และ/หรือสถาบันคลังสมองของชาติ  

(๒) สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาการ สร๎างเครือขําย ระหวําง สภามหาวิทยาลัย ของสถาบั น 

อุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู๎  และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย 

(๓) ควรแสดงผลการวิเคราะห์กรอบการประเมินบทบาทและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให๎มั่นใจวํา การประเมินครอบคลุมบทบาทหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๔.๗๙    ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

สภามหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณบดี ผู๎อ านวยการสถาบันและผู๎อ านวยการส านัก ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทาง      

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู๎อ านวยการสถาบันและผู๎อ านวยการส านัก ในการ

ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ก าหนดให๎มีการประเมินทุกรอบปีการด ารงต าแหนํง  

ตามแนวทาง  ดังนี ้

๑) สร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากรและนิสิตทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และแนวทาง

การประเมิน ซึ่งอาจอยูํในรูป manual หรือผํานระบบ ตามความพร๎อมของหนํวยงาน และแจ๎งระยะเวลา

การประเมินให๎บุคลากรและนิสิตทราบ 

๒) รวบรวมข๎อมูลตามแบบประเมินการบริหารงานคณบดีจากบุคลากรและนิสิต 

๓) รวบรวม วิเคราะห์ และพิจารณาสรุปผลการประเมินการบริหารทุกรอบ ๑ ปีของ 

การบริหาร และน าเข๎าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหนํวยงาน 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปีการบริหาร ประกอบด๎วย ๑) การวิเคราะห์ 

และประเมินจากรายงานผลการด าเนินงาน ได๎แกํ รายงานการประเมินตนเอง รายงานประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการเยี่ยม/สัมภาษณ์ น้ าหนักคะแนนรวม ๖๐ คะแนน 

เพ่ือพิจารณา ๘ ประเด็น ครอบคลุมด๎านกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์การบริหารงาน  ๒)  ผลการประเมิน 

จากบุคลากรและนิสิตจากแบบประเมินการบริหารงานคณบดี  น้ าหนักคะแนนรวม ๔๐ คะแนน  จ าแนก

เป็นคะแนนประเมินจากบุคลากร ๓๐ คะแนน และนิสิต ๑๐ คะแนน 

แบบประเมินส าหรับบุคลากร ประกอบด๎วยการประเมิน ๔ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านภาวะผู๎น า  

๒) ด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ๓) ด๎านการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ และ

๔) ด๎านการบริหารจัดการตามภารกิจ  แบบประเมินส าหรับนิสิตประกอบด๎วยการประเมิน ๓ ด๎าน ได๎แกํ  

๑) ด๎านการเรียนการสอน  ๒) ด๎านกิจกรรมพัฒนานิสิต  และ ๓) ด๎านกายภาพคณะ น้ าหนักคะแนนรวม 

๔๐ คะแนน  โดยมีบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ และร๎อยละ ๒๕ ตามล าดับ  
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สภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีการประเมินอธิการบดี ไมํเกิน ๖๐ วัน นับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

คณะกรรมการประเมินอธิการบดี ประกอบด๎วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓  คน  กรรมการและเลขานุการสภาเป็นเลขานุการ  ก าหนดประเด็น การประเมินตามหลักเกณฑ์ วําด๎วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด๎วยการประเมิน 

๔ ประเด็น ได๎แกํ ๑) ผลการด าเนินงานที่แถลงไว๎ตํอสภา ๒) ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย 

มอบหมาย ๓) ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และ ๔) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น ๔ ระดับ เทียบคะแนนประเมิน ๑๐๐ คะแนน เทํากับ ๕ คะแนน 

การรวบรวมข๎อมูลประเมิน ประกอบด๎วยการสัมภาษณ์รองอธิการบดีที่ก ากับการบริหารงาน 

สํวนกลาง ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกวิทยาเขต โดยสุํมตัวอยํางจากคณะแยกตามกลุํมสาขา 

วิชา จ านวนผู๎ให๎ข๎อมูล ดังนี้  ผู๎บริหาร  ๒๐ คน บุคลากร ๒๘ คน บุคลากรสายวิชาการซึ่งวิทยาเขตเสนอ

ชื่อแยกตามกลุํมสาขา ๑๔ คน บุคลากรสายชํวยวิชาการซึ่งวิทยาเขตเสนอชื่อแยกตามกลุํมสาขาวิชา  กลุํม

วิจัยและกลุํมบริการวิชาการซึง่วิทยาเขตเสนอชื่อ ๙ คน บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งวิทยาเขตเสนอชื่อแยกตาม

กลุํมสาขาวิชา ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่อธิการบดี ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เทํากับ ๓๘๓ คะแนน 

คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๗๕ ผลประเมินรายด๎านดังนี้  

๑) ผลการด าเนินงานที่แถลงไว๎ตํอสภา  ๙๗  คะแนน   

๒) ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ๙๖  คะแนน   

๓) ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  ๙๕  คะแนน    

๔) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๙๕  คะแนน   

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของอธิการบดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เทํากับ  

๔.๗๙  เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๔.๗๙  คะแนน 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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 ๔.๐๔ ดี 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ไมํประเมิน 
 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๔.๑๐ ๔.๑๐ ดี 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔.๒๐ ๔.๒๐ ดี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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  
  

ไมํมีผู๎ด ารงต าแหนํงคณบดี  เนื่องจากอยูํในขั้นตอนการพิจารณาปรับรวมหนํวยงาน 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) การประเมินอธิการบดีและคณบดีให๎ความส าคัญกับผลการด าเนินงาน ตามที่แสดง เจตจ านง

การบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ  และนโยบายที่ได๎รับจากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบัน  

อยํางไรก็ตาม ควรเพิ่มสัดสํวนการประเมินด๎านประสิทธิผลการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ให๎มากกวําการประเมิน 

ด๎านกระบวนการ  
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(๒) ควรวิเคราะห์ข๎อความประเมินการบริหารจัดการของผู๎บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให๎ข๎อความประเมินมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลที่ก าหนด 

ให๎เป็นหลักการส าคัญของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา  ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good 

Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช๎ในภาครัฐ  ตามคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยน านิยามศัพท์ตามที่ระบุใน

คูํมือมาพัฒนาข๎อความประเมิน เพื่อประเมินผู๎บริหารตามหลักธรรมาภิบาลให๎ครบถ๎วนทั้ง ๑๐ ประเด็น   

(๓) การประเมินผู๎บริหารคณะและหนํวยงานเทียบเทําคณะ  ก าหนดประเด็นการประเมินที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพการบริหารงาน  คณะควรเผยแพรํนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีที่น าเสนอเมื่อเข๎ารับต าแหนํง 

รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให๎บุคลากรและนิสิตทราบ 

เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการประเมิน และเปิดเผยผลการประเมินการบริหารทุกรอบปีแกํบุคลากรและนิสิต 

(๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบด ี ควรเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์

การปฏิบัติงานคณบดีจากผลการประเมิน การให๎ข๎อเสนอแนะการพัฒนาผู๎บริหารตํอมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยควรน าข๎อมูลจากผลการประเมินไปใช๎ส าหรับการเตรียมพัฒนาผู๎บริหารรุํนใหมํ 

• แนวปฏิบัติที่ดี 

การเก็บรวบรวมข๎อมูลประเมินอธิการบดีครอบคลุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔  การพัฒนาคณาจารย ์(ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๓.๗๑    ระดับคุณภาพ  ดี     

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ จ านวน  ๒,๔๘๓.๕  คน  อาจารย์คุณวุฒิ

ปริญญาตรีไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ ๕๕.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๒ คน  

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ๔ คน  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทไมํมีต าแหนํง ทาง

วิชาการ ๗๔๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๑๘๕ คน อาจารย์คุณวุฒิ

ปริญญาโทต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ๑๓๒ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทต าแหนํงศาสตราจารย์  ๑๖ คน   

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ ๖๑๘.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกต าแหนํง

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๓๗๖.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกต าแหนํงรองศาสตราจารย์  ๓๓๑ คน  

และอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกต าแหนํงศาสตราจารย์ ๒๗ คน       

ดัชนีคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทํากับ ๔.๔๕ เทียบการค านวณคะแนนประเมิน  

เทํากับ  ๓.๗๑  คะแนน (ดัชนีคุณภาพเป็น ๖ เทํากับ ๕ คะแนน) 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๖๑ ๒๐ ๓.๐๕ ๒.๕๔ พอใช๎ 

๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ๑๒๐ ๑๙.๕ ๖.๑๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๖ คณะเกษตร ก าแพงแสน ๗๒๕ ๑๓๙ ๕.๒๒ ๔.๓๕ ดี 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๗๙ ๒๑ ๓.๗๖ ๓.๑๓ พอใช๎ 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

เกษตร 

๑๓๒.๕ ๔๒.๕ ๓.๑๒ ๒.๖๐ พอใช๎ 

๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ๑๘๒ ๖๘.๕ ๒.๖๖ ๒.๒๒ ต๎อง

ปรับปรุง 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๑๕๐ ๖๔ ๒.๓๔ ๑.๙๕ ต๎อง

ปรับปรุง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๑,๐๔๒.๕ ๒,๔๘๓.๕ ๔.๔๕ ๓.๗๑ ด ี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาเอกและไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ ประมาณหนึ่งใน

สามของจ านวนอาจารย์ คณะที่มีดัชนีคุณภาพอาจารย์ต่ ากวําระดับดีมีจ านวน มากกวําครึ่งหนึ่งของจ านวน

คณะที่เปิดสอน  ซึ่งสํวนใหญํเป็นคณะที่อยูํในภูมิภาคทั้ง ๓ วิทยาเขต  โดยทุกคณะของวิทยาเขตศรีราชามีผล

ประเมินระดับต๎องปรับปรุง  คุณภาพอาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญตํอคุณภาพการด าเนินงานทุกพันธกิจ  จึงเป็น

ประเด็นส าคัญเรํงดํวนที่มหาวิทยาลัยต๎องก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม  
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(๑) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให๎คณะที่มีผลประเมินต่ ากวําระดับดี ประเมินประสิทธิผลและ

วิเคราะห์แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในด๎านคุณวุฒิและต าแหนํงทางวิชาการ เพ่ือทบทวนแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอมาตรการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลด๎านคุณวุฒิ 

และต าแหนํงทางวิชาการ  รวมทั้งมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลทุก ๖ เดือน และรายงานตํอผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 

(๒) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข๎อมูลที่สํงผลตํอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เชํน จ านวนนิสิต

จ านวนโครงการพิเศษ สัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษา สัดสํวนอาจารย์ตํอบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ

ก าหนดสัดสํวนที่เหมาะสม โดยพบวํา  วิทยาเขตศรีราชามีสัดสํวนอาจารย์ตํอนิสิตตํอบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการสูงกวําทุกวิทยาเขต อาจเป็นปัจจัยท าให๎อาจารย์มีภาระงานแฝงมากกวําอาจารย์ในวิทยาเขตอ่ืน ๆ   

ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการผลิตผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(๓) มหาวิทยาลัยควรก าหนดเพดานจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาเอกและไมํมีต าแหนงํ 

ทางวิชาการ โดยก าหนดเป็นเปูาหมายของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดของแผน

บริหารทรัพยากรบุคคลระดับคณะ และมีการประเมินตัวชี้วัดตามชํวงเวลาที่ระบุในแผน รวมทั้งก าหนดเป็น 

เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเพิ่มจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด  (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน  ๔.๖๑   ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    ตามองค์ประกอบ

คุณภาพและตัวบํงชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ านวน ๒๘ คณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน  ระหวํางวันที่  ๓๐ สิงหาคม  -  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔   

องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินเป็นไป ตามท่ีส านักงาน คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว๎ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินระดับคณะ 

จ านวน ๓ คน  ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ผํานการอบรมหลักสูตรผู๎ประเมินของ สกอ. จ านวน  

๑  คน คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  จ านวน  ๑๐  คน  ซ่ึงเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 

๗ คน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการประเมินระดับคณะเป็นผู๎ประเมินจากภายนอกสถาบันหรือภายในสถาบัน 

ที่อยูํนอกสังกัดคณะที่ประเมิน  และประธานคณะกรรมการประเมินระดับสถาบันเป็นผู๎ประเมินจากภายนอก 

สถาบันที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.    

คณะที่มีผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดมีาก 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 จ านวน ๓ องค์ประกอบ ได๎แกํ       

๑) องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๒) องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย  และ ๓) องค์ประกอบที่ ๖ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 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 วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  มีผลการประเมินระดับพอใช๎   

คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐   
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มี

ผลประเมินคุณภาพระดับดีมาก  คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๑  เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๔.๖๑  คะแนน   
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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 ก าแพงแสน ๔.๙๑ ๔.๙๑ ดีมาก 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓.๕๒ ๓.๕๒ ดี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับ 

คุณภาพ 

๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๔.๑๖ ๔.๑๖ ดี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔.๖๑ ๔.๖๑ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) การพัฒนาระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํวนใหญํอยูํในระดับดี โดยมี

เพียงคณะเดียวที่มีผลประเมินระดับพอใช๎ (คะแนนประเมิน ๓.๑๔)  ส านักประกันคุณภาพการศึกษาควรให๎

ค าแนะน าการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพบางคณะมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน

การประกันคุณภาพ ระบุกิจกรรมที่ต๎องด าเนินการเป็นประจ า เชํน จัดท ารายงานประเมินตนเอง การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  โดยไมํแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน  จึงไมํเอ้ือตํอ

การก ากับ ติดตามการปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ  โดยควรก าหนดให๎แผนพัฒนา

คุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให๎มีการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ อยํางน๎อยปีละ 

๒ ครั้ง 

(๒) ตามวงจรคุณภาพการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นสํวนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

และการตรวจสอบ ( Check) พบวํา ตัวชี้วัดโครงการสํวนใหญํเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีไมํแสดงความส าเร็จ

เชิงผลกระทบ ( outcome) ซึ่งมีผลตํอการประเมินความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ฝุายประกันคุณภาพ  

การศึกษา และฝุายแผนงานควรให๎ความรู๎และความเข๎าใจ ความสัมพันธ์ระหวํางวัตถุประสงค์โครงการ  วิธีการ 

ด าเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คําเปูาหมาย และการน าผลประเมิน ไป

ปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให๎ความ

เห็นชอบอัตลักษณ์มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์  สามัคคี  ” ซึ่งทบทวนจาก  

อัตลักษณ์  “ การเป็นมหาวิทยาลัยแหํงแรกของประเทศท่ีมุํงเน๎นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขา 

การเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข๎องกับการเกษตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ” และสภามหาวิทยาลัยมีมติไมํประเมิน 

ตัวบํงชี้ในระดับคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน  ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค ์สามัคคี” โดยได๎รับความเห็นชอบ 

จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ซึ่งมีการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีที่สภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ พบวํา แผนตําง ๆ สอดคล๎อง

กับการพัฒนาสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ระบบการมีสํวนรํวมของนิสิตและบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม  

กลยุทธ์ ได๎แกํ การสร๎างการรับรู๎โดยการสํงข๎อมูลขําวสารในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์รายวันและ ราย

สัปดาห์ การด าเนินโครงการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงานตําง ๆ กิจกรรมพัฒนานิสิต  

การก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และระบบการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น โดยใช๎

กระดานชุมชนซึ่งเปิดกว๎างแกํนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สามารถแสดงความเห็น  และสอบถาม

การด าเนินงานทุกด๎าน ซึ่งมหีนํวยงานและศูนย์ราชการใสสะอาดตรวจสอบค าถามและตอบค าถาม รวมถึง

ชํองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงถึงอธิการบดีและรองอธิการบดี  การประเมินความเห็นของนิสิตและ

บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์  มีคําคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐  

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด๎านการพัฒนาอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลัก ๔ ด๎าน  ในด๎าน

การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต๎องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ ซึ่ง

แสดงความรู๎ความสามารถเป็นผลดีตํอหนํวยงานและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ ในด๎านการวิจัยมีผลงาน 

วิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์  การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ด๎านการบริการวิชาการมี

การเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านการเกษตร และมีความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให๎ความรู๎ 

รํวมแก๎ปัญหาให๎เกษตรกรในภูมิภาคตําง ๆ และปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให๎มีคุณภาพ  ด๎านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกเหนือจากกิจกรรมด๎านศาสนา วัฒนธรรมทางประเพณี ที่ด าเนินการอยําง

ยาวนานตํอเนื่อง กํอให๎เกิดการสืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีเครือขํายวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อสืบสาน 

อุดมการณ์แหํงความเป็นเกษตรศาสตร์   
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ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นิสิต บุคลากร หนํวยงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ได๎รับ

การยกยํองทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก ทั้งในด๎านงานสร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ด๎านวิชาการ 

ด๎านคุณธรรม โดยเฉพาะรางวัลที่แสดงอุดมการณ์แหํงความเป็นเกษตรศาสตร์ได๎เป็นอยํางดี เชํน อาจารย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได๎รับรางวัลนวัตกรรมข๎าวไทย จากมูลนิธิข๎าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และส านักงาน 

นวัตกรรมแหํงชาติ รางวัลเหรียญทองการจัดสวนระดับโลกในงานเชลซี ฟลาวเวอร์ โชว์ ๒๐๑๑ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ รางวัลอื่น ๆ อาทิ รางวัลแชมป์โลกและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ผลงานนิสิตจากการแขํงขัน

หุํนยนต์เตะฟุตบอล รุํนหุํนยนต์ขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศการแขํงขันประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสังคม  

จากสมาคมโฆษณาแหํงประเทศไทย  ทรูคอร์ปอเรชั่น ทรูวิชั่นส์  องค์การบริหารจัดการก๏าซ เรือนกระจก 

และกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจ าคณะ วิทยาศาสตร์

และหัวหน๎าศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎รับรางวัลบุคคล ดีเดํนแหํงชาติ สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.

งามผํอง คงคาทิพย์และคณะได๎รับรางวัลเหรียญทองงานประดิษฐ์จาก Seoul International Invention Fair 

๒๐๑๐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญาจาก คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ เรื่อง วิธีการ

ขึ้นรูปแมํพิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชํางหลํอพระพุทธรูป 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ๕ ข๎อ เทียบคะแนน  

ประเมินเทํากับ  ๕  คะแนน   

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

หมายเหตุ : ไมํมีผลการด าเนินงานระดับคณะ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมติไมํประเมินระดับคณะ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญํ และมีวิทยาเขต ๓ แหํงในภูมิภาค  มี นิสิต

ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน บุคลากรประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน  การพัฒนา อัตลักษณ์แกํนิสิตและบุคลากร 

ต๎องการการมีสํวนรํวมจากทุกคณะและทุกหนํวยงาน เพ่ือให๎มีการด าเนินการอยํางท่ัวถึงครอบคลุมสมาชิก

ซึ่งเป็นประชาคมของมหาวิทยาลัย  ระดับคณะต๎องก าหนดให๎มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรทุกระดับ

ครอบคลุมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ระดับหนํวยงานควรก าหนดวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน  ๓.๙๙     ระดับคุณภาพ  ดี  

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ รํวมกับการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากผู๎ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๙,๘๗๖ คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๖,๙๕๐ คน 

ปริญญาโท  ๒,๘๓๑ คน  และปริญญาเอก ๙๕ คน โดยสํง แบบสอบถามไปยังนายจ๎างที่มีข๎อมูลสถานที่ตั้ง

สมบูรณ์ ได๎รับแบบสอบถามคืนจากนายจ๎างของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก จ านวน ๒,๐๙๑ ฉบับ จ าแนก

เป็น ๑,๔๖๐  ๖๐๔  และ ๒๗ ฉบับ  จ านวนบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอกท่ีได๎รับการประเมินอัตลักษณ์  

คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐๑  ๒๑.๓๔ และ ๒๘.๔๒ ของจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาแตํละระดับ  หรือร๎อยละ ๒๑.๑๗ 

ของจ านวนบัณฑิตทุกระดับที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิต

ทุกระดับท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกคณะได๎รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ๒๐-๓๗.๕   

ปริญญาโท ร๎อยละ ๒๐-๔๓.๗๕  และปริญญาเอก ร๎อยละ ๒๐ – ๑๐๐  โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตทุกระดับท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซ่ึงคัดเลือกข๎อความจากแบบสอบถาม 

เฉพาะประเด็นที่สอดคล๎องตามอัตลักษณ์ “ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี” รวมจ านวน ๒๑ ข๎อ ได๎แกํ  

๑)  ส านึกดี  จ านวน  ๕  ข๎อ   ๒) มุํงม่ัน จ านวน  ๔  ข๎อ  ๓) สร๎างสรรค์ จ านวน  ๙  ข๎อ  และ ๔) สามัคคี 

จ านวน  ๓  ข๎อ 

   ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “ ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์  สามัคคี  ” 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  คําคะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๙  เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ  ๓.๙๙ 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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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ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 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 ก าแพงแสน ๓.๘๙ ๓.๘๙ ดี 

๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 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

ให๎เกิดแกํนิสิตสามารถด าเนินการผํานการออกแบบการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร 

ฝุายวิชาการจึงควรก าหนดนโยบายให๎หลักสูตรทุกระดับก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู๎ครอบคลุมอัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งท าให๎ทุกคณะสามารถด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวทางที่เหมาะสมกับหลักสูตรแตํละ 

ระดับ และเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให๎พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตได๎อยํางทั่วถึง  

(๒) การพิจารณาก าหนดให๎การพัฒนาอัตลักษณ์เป็นมาตรการสํงเสริมภายใน ฝุายวิชาการควร

พิจารณาก าหนดนโยบายแกํทุกหลักสูตร โดยให๎อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎  

ซึ่งทุกคณะสามารถด าเนินการแยกจากมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร ก าหนด ผล

การเรียนรู๎  การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรํวมกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยควรก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และ ประเมินคุณลักษณะนิสิตตาม  

อัตลักษณ์ด๎วยวิธีการตําง ๆ เป็นระยะอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ สามารถใช๎รํวมกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู๎ ซึ่งทุกหลักสูตรต๎องด าเนินการเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ซึ่งท าใหท๎ุกคณะสามารถด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวทางที่เหมาะสมของแตํละหลักสูตร 

และพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอยํางทั่วถึง  

(๓) ฝุายกิจการนิสิตควรก าหนดให๎คุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นเปูาประสงค์

หนึ่งของนโยบายพัฒนานิสิต  ซึ่งจะท าให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบันที่เกิดข้ึนแกํผู๎เรียนมี

การด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม โดยก าหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ เป็นตัวบํงชี้ประเมิน 

ความส าเร็จการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงานของทุกคณะ และมีการประเมิน 

คุณลักษณะนิสิตชั้นปีตําง ๆ ตามอัตลักษณ์  

(๔) ฝุายวิชาการและฝุายพัฒนานิสิตควรเป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์ โดย

ควรสร๎างความเข๎าใจ ความหมายและความส าคัญอัตลักษณ์แกํสมาชิกทุกกลุํมของมหาวิทยาลัย อยํางทั่วถึง 

เพ่ือให๎สมาชิกทุกกลุํมมีสํวนรํวมและได๎รับการพัฒนาอัตลักษณ์ เชํน กิจกรรมโดยสโมสร/ชมรมนิสิต  การจัด

กิจกรรมคํายอาสา ปลูกปุา การรักษาสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์พลังงาน การประกวดแผน ธุรกิจ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ได๎เป็นอยํางดี  ส าหรับกลุํมบุคลากรสนับสนุนวิชาการควรน าการจัดการ 

ความรู๎ประเด็นการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือพัฒนาอัตลักษณ์  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน                     

(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

  มหาวิทยาลัยก าหนดเอกลักษณ์ “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน

เพ่ือความกินดีอยูํดีของชาติ ” (Kasetsart University Create Knowledges of the Land for 

Well - being of Nation) โดยให๎ความส าคัญการพัฒนาไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ ก าหนด

กลยุทธ์มุํงเน๎นการเสริมสร๎างศักยภาพและขีดความสามารถ ในการวิจัยที่น าไปสูํการพัฒนาสูํความเป็นเลิศ

ในสาขาวิชาตําง ๆ ประกอบด๎วยกลยุทธ์ด๎านวิจัย ด๎านพัฒนาบุคลากร ด๎านงบประมาณและสิ่งสนับสนุน

การวิจัย และด๎านบริหารงานวิจัย ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได๎รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย บุคลากร มีสํวนรํวมปฏิบัติตามกลยุทธ์ผํานระบบบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ใน

ระดับมหาวิทยาลัย   มีคณะกรรมการ วิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ

การจัดท าแผนภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ จัดสรรทุนสนับสนุน

การวิจัยของอาจารย์ นอกจากนี้ เพ่ือให๎นิสิตมีสํวนรํวมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผลประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินงาน 

ตามจุดเน๎นหรือ จุดเดํนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คําคะแนนเฉลี่ย เทํากับ ๔.๒๕ (คะแนนเต็ม ๕)  

การด าเนินงานตามจุดเน๎นหรือจุดเดํน และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม เชํน การวิจัยและออกแบบวัสดุที่มีโครงสร๎างระดับนาโนเมตรและผลงาน 

วิจัยนาโนซีโอไลต์ที่เป็นสารประกอบส าคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เทคโนโลยีการปรับปรุง 

พันธุ์ข๎าวหอม ผลงานต ารับอาหารไกํสมุนไพรขมิ้นชันปูองกันการติดเชื้อไวรัสในไกํ ซึ่งผลงาน วิจัยดังกลําว

ท าให๎เกษตรกรพัฒนาผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงการน าไปใช๎

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม จากการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได๎รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  เชํน  การยอมรับในฐานะเป็น

กลุํมวิจัยซีโอไลต์ชั้นน าของโลก รางวัลเทคโนโลยีดีเดํน จาก สวทช. รางวัลประดิษฐ์คิดค๎นจากส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ เป็นต๎น 

การพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันมีการด าเนินงาน  

๕  ข๎อ  เทียบคะแนนประเมิน  เทํากับ  ๕  คะแนน 
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หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

หมายเหตุ :   ไมํมีผลการด าเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่      

๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมติไมํประเมินระดับคณะ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด๎าน และมีเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงได๎รับความไว๎วางใจจากหนํวยงานตําง ๆ มีเทคโนโลยี 

และการอ านวยความสะดวกแกํนักวิจัย  มีเครือขํายสารสนเทศเผยแพรํผลงาน  และมีศูนย์สารสนเทศทาง

การเกษตรแหํงชาติ ที่พัฒนาเครือขํายสารสนเทศท่ีมีความรํวมมือกับองค์การของสหประชาชาติ และเครือขําย 

ความรํวมมืออีก ๒๖๘ ศูนย์ทั่วโลก  เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสอดคล๎องกับ

มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ โดยก าหนดให๎ทุกคณะมี

การด าเนินงานพัฒนาเอกลักษณ์รํวมกับมหาวิทยาลัยผํานพันธกิจการวิจัย  ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของทุกคณะ 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือก าเนิดด๎วยเจตนารมณ์เพ่ือการจัดการศึกษาด๎านเกษตรศาสตร์ และ 

ตอบสนองตํอรากฐานของประเทศชาติ ในอดีตถือวําเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียวที่มีเอกลักษณ์ใน

การเป็นที่พ่ึงของแผํนดินในด๎านการพัฒนาศาสตร์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม   การก าหนดเอกลักษณ์

ดังกลําวสอดคล๎องกับปณิธานและวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๑  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน                

(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)  

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

มหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายในสถาบันประเด็น 

ที่เก่ียวข๎องกับ “ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม”  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายโครงการวิทยาเขตสีเขียว ( KU Green Campus) เพ่ือแก๎ปัญหา

ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  โดยการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม  มีศูนย์เรียนรู๎และปฏิบัติการ

เทคโนโลยีและพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือชุมชน มก. ส านักหอสมุด ซึ่งทั้งสองหนํวยงานมีการด าเนินงาน

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อมตามวงจรคุณภาพ การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนทุกตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ   

การด าเนินการด๎านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม มีการด าเนินงานที่สอดคล๎อง

กับการด ารงชีวิตประจ าวัน เชํน  การใช๎รถจักรยานท าให๎ลดรายจํายและการใช๎พลังงาน สภาพแวดล๎อมภายใน

มหาวิทยาลัยมีความเป็นระเบียบ สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม สํงผลตํอคุณภาพชีวิตนิสิตและบุคลากร ท าให๎

มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ของนิสิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ โครงการ

ตําง ๆ  ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว เป็นต๎นแบบแกํสถาบันอุดมศึกษา หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู๎ การฝึกอบรม การถํายทอดทางวิชาการด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

ซึ่งมีสถาบันการศึกษา และหนํวยงานภายนอกน าไปประยุกต์ใช๎ในหนํวยงาน  

การด าเนินงานด๎านการชีน้ า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายใน ประเด็นที่เก่ียวข๎องกับ 

“ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม” มีการด าเนินงาน ๕ ข๎อ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
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• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นชี้น า ปูองกัน แก๎ปัญหาภายในสถาบัน เป็นประเด็นที่สังคมให๎

ความส าคัญ และพยายามสร๎างความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ทุกคนในฐานะที่

เป็นพลเมืองโลก จึงมีหน๎าที่และความรับผิดชอบตํอการใช๎ การบ ารุงรักษา และการปูองกัน  โครงการ/กิจกรรม 

ทีด่ าเนินการเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งชีวิตประจ าวันของนิสิตและ

บุคลากรที่สามารถปฏิบัติได๎จริง  จึงควรขยายขอบเขตโครงการไปกลุํมบุคคลตําง ๆ ให๎ทั่วถึง  เพื่อปลูกฝังและ

ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาคมเกษตรศาสตร์ 

(๑) มหาวิทยาลัยควรก าหนดประเด็นด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระดับนโยบาย ซึ่งจะ

ท าให๎มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของทุกหนํวยงาน  

(๒) ควรก าหนดนโยบายให๎ทุกคณะ/หนํวยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด๎านทรัพยากร 

และสิ่งแวดล๎อม  เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมีการปฏิบัติอยํางจริงจังและท่ัวถึง นอกเหนือจากการมอบหมายให๎

หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎รับผิดชอบ ซึ่งไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางทั่วถึง เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

มีพ้ืนที่กว๎างขวาง และมีวิทยาเขตในภูมิภาค ๓  แหํง   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๒ ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน                          

(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)  

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน   ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ดีมาก    

มหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบันประเด็น 

“การเกษตร” 

การด าเนินงานด๎านการชีน้ า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอก ประเด็น “การเกษตร” 

ของมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จากการด าเนินงานของศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุาง

แหํงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท าโครงการน ารํองนิคมการเกษตรข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่นิคม

สหกรณ์แมํสอด จังหวัดตาก โดยมีความรํวมมือจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน มากกวํา ๑๐ หนํวยงาน  

ตามแผนด าเนินการ พ.ศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จากปัญหาผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํคํอนข๎างต่ า ท าให๎เกษตรกรประสบ

ปัญหารายได๎ โดยสนับสนุนด๎านวิชาการ เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดท าแปลงสาธิต แปลงทดสอบเพื่อ

สาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีกิจกรรมงานวันเก็บเก่ียวข๎าวโพด (Field Day) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแผน  เพื่อ

รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรและตอบข๎อซักถาม ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน พบวํา

เกษตรกรมีปัญหาอ่ืนรํวมด๎วย เชํน แมลง ดินเปรี้ยว ศูนย์วิจัยจึงปรับเปลี่ยนการด าเนินการระยะที่ ๒ และ 

๓ โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับปัญหาที่พบ ทั้งนี้ตามแผนการพัฒนานิคมการเกษตรก าหนดเปูาหมาย 

ด๎านจ านวนเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ จ านวนแปลงสาธิต และการลดต๎นทุนการผลิต ซึ่งบรรลุเปูาหมายสูงกวํา 

ที่ก าหนดไว๎ทุกตัวชี้วัด 

ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติมีการด าเนินการ โดยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน 

ด๎านการเกษตรจากภาครัฐและ เอกชน ตั้งแตํระดับการก าหนดนโยบายการเกษตร การน านโยบายไปสูํการ

ปฏิบัตโิดยหนํวยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนภาคเอกชนที่เป็นผู๎จัดหาและจ าหนํายเมล็ดพันธุ์ ได๎แกํ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรมสํงเสริม สหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด  ปศุสัตว์

จังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ชลประทานจังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดิน  พาณิชย์จังหวัด  ผู๎จ าหนํายเมล็ดพันธุ์  

การท างานแบบบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ท าให๎ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาต ิ

เป็นศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการเกษตร ซึ่งมีการปฏิบัติและน าไปใชไ๎ด๎จริง เป็นประโยชน์แกนํักวิชาการ อาจารย์ 

และนิสิต ทั้งนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์แมํสอดมีการรวมกลุํม เรียนรู๎ รํวมแก๎ปัญหา ท าให๎กลุํมเกษตรกร 

ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเข๎มแข็ง สามารถใช๎แนวทางการปูองกันแทนการแก๎ปัญหา ตามแนวทาง

การเกษตรแบบยั่งยืน เชํน การเลือกพ้ืนที่ การก าหนดฤดูกาลการปลูก และการให๎ความรู๎ด๎านกระบวนทาง

การตลาด ท าให๎ผลผลิตมีคุณภาพและมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  การใช๎ทรัพยากรอยํางเหมาะสม และมีรายได๎เพ่ิมข้ึน  
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ความส าเร็จของศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติในฐานะผู๎สนับสนุนการขับเคลื่อนนิคมการเกษตร พืช

อาหารและพลังงานทดแทนในนิคมการเกษตร “ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว ์” โดยได๎รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  

การด าเนินงานประเด็นชี้น า  ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน ประเด็น  

“การเกษตร” มีการด าเนินงาน ข๎อ ๑ – ๕  เทียบคะแนนประเมิน  เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

การก าหนดมาตรการสํงเสริมภายนอกสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การกํอตั้งและความเชี่ยวชาญ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ยังมีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่ประกอบอาชีพการเกษตร 

แบบดั้งเดิม จึงต๎องการความชํวยเหลือจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตาม พ้ืนที่ การเกษตรที่

กระจายอยูํทั่วประเทศ และพืชผลการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจยังมีอยูํเป็นจ านวนมาก  มหาวิทยาลัย เป็น

แหลํงรวมนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญการเกษตรเฉพาะด๎านหลายสาขา จึงเป็นที่พึ่งส าคัญของประเทศ

และเกษตรกร    มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบทบาทการชี้น าด๎านการเกษตรของประเทศ   นอกเหนือจากการ

ค๎นคว๎า  วิจัยบนพ้ืนฐานพืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกกันทั่วไป เพื่อพัฒนาผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ ให๎เป็นพืช

เศรษฐกิจตํอไป   
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๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําคณะที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม จ านวน ๒๗ คณะ จาก ๔ วิทยาเขต  ได๎แกํ  วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขต

ศรีราชา  และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓   

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตัวบํงชี้ที่ ๖  ระดับสถาบัน  รวมผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย 

๗ หนํวยงาน ได๎แกํ ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) สถาบัน

ค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน วิจัยและ

พัฒนา ก าแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๗)  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 

มศ ๐๐๐๒/๑๓๐๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

มีมติไมํประเมินตัวบํงชี้อัตลักษณ์และตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริมในระดับคณะ รวม ๓ (+ ๑) ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  

๑) ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์  

๒) ตัวบํงชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  

๓) กลุํมตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม ๒ ตัวบํงชี้ ได๎แกํ  

๓.๑) ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นภายในสถาบัน : 

ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

๓.๒) ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นภายนอกสถาบัน 

: ประเด็นการเกษตร   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได๎คําคะแนนเฉลี่ย     

ผลการประเมินระดับสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คําคะแนนเฉลี่ยตัวบํงชีต้ามพันธกิจหลัก ๑๑  ตัวบํงชี้  

เทํากับ ๔.๔๗ คุณภาพระดับดี และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้ (๑๘ + ๒ ตัวบํงชี้) เทํากับ ๔.๕๑ คุณภาพ

ระดับดีมาก  และทุกคณะมีผลประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานไมํต่ ากวําระดับดี 
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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 จ านวน ๔ คณะ คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๘ ของจ านวนคณะที่รับการประเมิน ซึ่งมีคําคะแนนเฉลี่ย 

ตัวบํงชี้พันธกิจหลัก (๑๑ ตัวบํงชี้) และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้  (๑๘ ตัวบํงชี้) ตามล าดับ ดังนี้  ๑) คณะ

วิทยาศาสตร์  คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ และ ๔.๗๑   ๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒ 

และ ๔.๖๕  ๓) คณะเกษตร ก าแพงแสน คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑  และ ๔.๖๘  และ  ๔) คณะเกษตร  

คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๖ และ ๔.๕๕    

ส าหรับ ๒๓ คณะ  มีคําคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวบํงชี้พันธกิจหลัก (๑๑ ตัวบํงชี้) ระหวําง 

๓.๕๑ – ๔.๔๑ และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้) ระหวําง ๓.๕๑ - ๔.๔๖   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามเกณฑ์ที่

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๑ ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ ๔.๔๗ 

๑.๒ ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๕๑ 

คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี ้

๒.๑ จ านวนคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําทั้งหมดที่ได๎รับการประเมิน ๒๗ 

๒.๒ จ านวนคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ๒๗ 

สรุป   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์      ได้รับการรับรอง    ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรทบทวนจ านวนการรับนิสิตปริญญาตรีให๎อยูํในสัดสํวนที่เหมาะสม และเพ่ิมสัดสํวน

การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าไปสูํมหาวิทยาลัยวิจัยตํอไปในอนาคต  ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนรับ

นิสิตภาคปกติหรือภาคพิเศษ ควรน าผลการด าเนินงานตามพันธกิจ สัดสํวนอาจารย์ที่ปรึกษาตํอจ านวนนิสิต 

และคุณภาพอาจารย์มาเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนการรับนิสิตแตํละปี   เพ่ือให๎ผลการด าเนินงานตาม

พันธกิจทุกด๎านมีความสมดุลและเป็นไปอยํางมีคุณภาพ 
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(๒) ควรทบทวนหลักสูตรภาษาไทยบางหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตร ๒ ภาษา ( Bilingual) โดยมี

ภาษาอังกฤษควบคูํในหลักสูตร เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในภูมิภาคอาเซียน ( ACTS : ASEAN Credit 

Transfer System) แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ (International Program) 

(๓) ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ 

ในระดับชาติและนานาชาติ ในบางคณะยังมีน๎อย ควรสํงเสริมให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 

ตีพิมพ์ผลงานเพ่ิมข้ึน และผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์หรือเผยแพรํผลงานในระดับนานาชาติ  

เพ่ือแสดงสมรรถนะผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โดยมีกระบวนการเตรียมความพร๎อมนิสิตกํอนที่จะเริ่มกระบวนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   รวมทั้ง

ทบทวนนโยบายการคัดเลือกนิสิตเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช๎ผลการทดสอบความรู๎ภาษาอังกฤษ

เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการรับเข๎าศึกษา 

(๔) ควรสํงเสริมให๎มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามแกํนิสิตมากขึ้น  หรือให๎นิสิตมีสํวนรํวมใน

การบริการวิชาการ  เพื่อน าความรู๎ไปประยุกต์และจะเป็นประโยชน์ตํอการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

(๕) ควรผลิตบัณฑิตที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ์และความเป็นเลิศทางเกษตรที่สนองตอบ

ความต๎องการของสังคมและประเทศ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) งานวิจัยจ านวนมากสามารถประยุกต์ให๎เกิดคุณคํา และประโยชน์สูํสังคมท้ังเชิงพานิชย์

ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาสังคม จึงควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันและวิทยาเขต เพื่อเป็นศูนย์รวม

งานวิจัยเชิงประยุกต์ที่น าไปสูํการจดสิทธิบัตร และการทดสอบในห๎องปฏิบัติการธุรกิจ  (Business Incubator 

Lab) จนขยายผลสูํสังคมธุรกิจและสังคม ตลอดจนความเป็นอยูํในระดับชุมชน ท๎องถิ่น ประเทศ และสังคม

โลก ควร พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในเชิงผลกระทบ เชํน ศูนย์บํม

เพาะธุรกิจ มก. ควรติดตามผลการด าเนินงานหลังการเป็นบริษัทเต็มรูปแบบ 

(๒) ควรมีแผนรณรงค์และสนับสนุนงานวิจัยในกลุํมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให๎มี

งบประมาณ และปัจจัยสนับสนุน เพ่ือสํงเสริมศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัย เชํน มีหนํวยวิจัยด๎าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต๎น 

(๓) ควรก าหนดนโยบายด๎านการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและ 

ของโลก 

(๔) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบการสนับสนุนการแตํงต ารา หนังสือ โดยก าหนดให๎มี

การประเมินคุณภาพต ารา หรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกับ 
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การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการท่ีขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของมาตรการด๎าน

การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีพันธกิจด๎านการบริการวิชาการ  ควรก าหนดให๎มี

กิจกรรมที่ผู๎รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเสนอผลการด าเนินโครงการปีการศึกษาท่ีผํานมา   เพ่ือ

แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  รวมทั้ง

ข๎อเสนอแนะการน าความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน  หรือน าไปสูํการก าหนดค าถามการ

วิจัยที่ชํวยแก๎ปัญหาแกํชุมชน  

(๒) มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายหรือมอบหมายให๎ทุกคณะวิชาด าเนินการด๎านการบริการ 

วิชาการแกํสังคมภายนอก เชํน ชุมชนด๎อยโอกาสที่ไมํสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ เป็นต๎น ตามศาสตร์และ

ความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน /องค์กรอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง โดยก าหนด

เปูาหมายด๎านชุมชน “ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน หรือ ๑ ภาควิชา  ๑ ชุมชน ” 

(๓) ฝุายวิชาการควรเพิ่มเติมหัวข๎อการน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา

พัฒนาการเรียนการสอนไว๎ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ. ๓    

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้ง

ศาสนา ประเพณีตามเทศกาล ประเพณีท๎องถิ่น  พิธีกรรม  และการสํงเสริมผํานรูปแบบอื่น ๆ เชํน พิพิธภัณฑ์

วัฒนธรรม  การอบรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  การแสดงดนตรี  บัตรอวยพร  เป็นต๎น เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์

พันธกิจการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยควรก าหนดเปูาหมายพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมระดับสถาบันให๎ชัดเจน  โดยอยํางน๎อยควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามมาตรฐานของ การด าเนินการตามภารกิจของ สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให๎ คณะมีแนวทาง  

การด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม และก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล๎องกับ

เปูาหมายตามมาตรฐานภารกิจ   ซึ่งในบางเปูาประสงค์อาจใช๎กิจกรรมตามประเพณี เป็นเครื่องมือที่น า 

ไปสูํเปูาประสงค์ เชํน กิจกรรมไหว๎ครูที่ก าหนดให๎จัดพานไหว๎ครู โดยใช๎เฉพาะวัสดุที่ ยํอยสลาย นอกจากจะ

เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชาติที่แสดงความระลึกถึงผู๎ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชา และจรรโลงความดีงาม 

ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ทั้งยังเป็นเครื่องมือสร๎างวัฒนธรรม ความรับผิดชอบตํอสังคม

ด๎านสิ่งแวดล๎อม  นอกจากนี้ คณะอาจก าหนดวัฒนธรรมที่ต๎องการสํงเสริมซึ่งสอดคล๎องกับวิชาชีพ และพัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมดังกลําวแกํนิสิต  รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดประเมินความส าเร็จ 

ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  

(๒) คณะในวิทยาเขต เชํน คณะด๎านการเกษตรควรใช๎โอกาสการเข๎าถึงชุมชนการเกษตรและ

เกษตรกรในภูมิภาค เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตด๎านการเกษตร  เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะ และ

วัฒนธรรมของชุมชนและท๎องถิ่น เพ่ิมเติมจากการจัดโครงการ/กิจกรรมตามประเพณี  หรือวันส าคัญทางศาสนา   

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) มหาวิทยาลัยควรให๎ความส าคัญเรํงดํวนด๎านการพัฒนาคณาจารย์ โดยสํงเสริม กระตุ๎น

และจัดท าแผนรณรงค์ให๎อาจารย์มีความกระตือรือร๎นในการขอต าแหนํงทางวิชาการ เชํน การสํงเสริมให๎

คณาจารย์ที่ยังไมํมีต าแหนํงวิชาการเข๎ารํวมกับกลุํมคณาจารย์หรือหนํวยวิจัยยํอย ตําง ๆ (RG : Research 

Groups และ RU Research Units) และการจัดให๎มีสิทธิประโยชน์ตําง ๆ ที่พึงได๎รับ  

(๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสัดสํวนอาจารย์ตํอจ านวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการให๎อยูํใน

สัดสํวนที่เหมาะสม เพ่ือให๎อาจารย์มีภาระงานตามพันธกิจครบถ๎วนอยํางมีคุณภาพ 

(๓) ควรปรับปรุงกระบวนการขอต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ให๎รวดเร็วขึ้น  โดยรวบรวม

ปัญหาการด าเนินการในกระบวนการขอต าแหนํงทางวิชาการ หรือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการ ขั้นตอน 

และระยะเวลาการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน  รวมทั้งก าหนด

มาตรการอื่นควบคูํกับการปรับปรุงการด าเนินงาน เชํน  การพัฒนาคุณภาพผลงานผู๎ขอก าหนดต าแหนํง  

(๔) ความชัดเจน ด๎านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

บางหลักสูตรระหวํางคณะกับบัณฑิตวิทยาลัยยังมีความสับสน มีผลให๎ข๎อมูลพื้นฐานมีความคลาดเคลื่อน ซึ่ง

เป็นปัญหาในระดับท่ีไมํรุนแรง  หากแตํในระยะยาวความสับสนดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญตํอคุณภาพบัณฑิต เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติก าหนดให๎  

กลไกการบริหารหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงควร

ก ากับให๎คณะและหนํวยงานมีภารกิจตามท่ีก าหนดไว๎ตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ ข๎อบังคับ

มหาวิทยาลัย 

(๕) ควรจัดให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบกับผู๎แทนนิสิตแตํละคณะ เพื่อรับฟังความเห็นและ

ความต๎องการของนิสิต  
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(๖) การรณรงค์ให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเป็นวิถีชีวิต  โดย

เริ่มจากระบุคุณภาพการปฏิบัติงานทุกต าแหนํงให๎ชัดเจน เชํน การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะ 

เวลาแตํละขั้นตอน ส าหรับบุคลากรสายวิชาการก าหนดให๎จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับ อุดมศึกษาแหํงชาติ เนื่องจากเป็นกลไกการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสูํการปฏิบัติ

อยํางเป็นรูปธรรม โดยจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าการประกัน

คุณภาพระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  

(๗) การติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน โดยให๎เป็นสํวนหนึ่ง 

ของแผนปฏิบัติงานประจ าป ี ซึ่งต๎องประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อยํางน๎อยปีละ ๒  ครั้ง 

เพ่ิมเติมจากการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ที่มีการประเมินอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 

ซึ่งเอ้ือตํอการก ากับติดตามการน าผลประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และสามารถทบทวนแผนปฏิบัติการ 

ได๎ในปีเดียวกัน ขณะที่การประเมินแผนกลยุทธ์ด าเนินการปีละครั้ง การน าผลประเมินไปปรับปรุงจะ เกิดข้ึน

ในรอบปีถัดไป    

ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรทบทวนปรัชญาและปณิธานโดยค านึงถึงรากเหง๎าและแกํนแท๎ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ที่กํอตั้งปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึงปัจจุบันรํวม ๖๘ ปี ซึ่งสร๎างผลงานด๎านการเกษตร  เป็นที่

ประจักษ์ของสังคมไทยและสังคมโลกมาช๎านาน เพ่ือบูรณาการสูํอัตลักษณ์ของสถาบันตํอไป 

(๒) ควรทบทวนวิสัยทัศน์ที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 

อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือบูรณาการสูํการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถาบัน  

(๓) ควรเรํงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เพื่อน าไปสูํการขยายผล 

การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันสูํระดับคณะอยํางเป็นรูปธรรม 

(๔) ควรมอบหมายหรือก าหนดเป็นนโยบายให๎คณะวิชาด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ และก าหนด

เอกลักษณข์องคณะ โดยให๎การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎

ของหลักสูตร และทุกคณะด าเนินการรํวมกับมหาวิทยาลัย  ตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร  และน าไปออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให๎อาจารย์มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์จึงเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และเข๎าถึงนิสิต 

รายบุคคลอยํางเป็นรูปธรรม โดยก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และประเมินคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์รํวมกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน หรือประเมินคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์  
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เป็นระยะอยํางตํอเนื่อง  และน าผลประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาอัตลักษณ ์รวมทั้งมีการบูรณาการการจัด 

การเรียนการสอนรํวมกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

(๕) ฝุายวิชาการควรมีนโยบายน าระบบตรวจสอบความซ้ าซอ๎นของวิทยานิพนธ์ที่รองศาสตราจารย์ 

ดร.อัศนีย์ กํอตระกูล ผู๎อ านวยการศูนย์ความรู๎เฉพาะด๎านวิศวกรรมความรู๎และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  ได๎รับทุนวิจัยพัฒนาซอฟ์ทแวร์ จาก

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แหํงชาต ิ โดยก าหนดเกณฑ์ด๎านความคล๎ายกันของเอกสารที่

ตรวจสอบจากระบบตรวจสอบ ความคล๎ายกันของเอกสารอิเล็กทรอกนิกส์ (Anti - Kobpae) เพ่ือให๎

กระบวนการวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์แสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย “ ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์  

สามัคคี ” 

ด้านมาตรการส่งเสริม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณานโยบายให๎ทุกคณะพิจารณาก าหนดประเด็นชี้น า  ปูองกัน  แก๎ปัญหา

ที่สอดคล๎องกับบริบทของคณะ เนื่องจากมาตรการภายในเป็นสิ่งที่สามารถก าหนดได๎บนความจ าเป็นหรือ

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 , 

๑๖.๑ , ๑๗ , ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๕๕ 

              สรุป   คณะเกษตร         ได้รับการรับรอง           ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

บัณฑิตคณะเกษตรเป็นที่ยอมรับและต๎องการของตลาดแรงงาน เป็นผู๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ มี

ความมุํงม่ัน ส านึกดี และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี อยํางไรก็ตามควรเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในเรื่อง

การพัฒนาความรู๎และการน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎กับสถานการณ์ตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพและสร๎างสรรค ์

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพด๎านการวิจัย สามารถหา

ทุนวิจัยจากแหลํงทุนตําง ๆ และมีความโดดเดํนด๎านเครื่องมือและห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัย ท าให๎มีผลงานวิจัย

ตีพิมพ์จ านวนมาก คณะควรพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยของคณะให๎ครบถ๎วน ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือใช๎เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการการวิจัย 

(๒) คณะมีผลงานวิชาการในรูปต าราจ านวนน๎อย  ควรสนับสนุนการพัฒนาต าราจากเอกสาร

ค าสอน และได๎รับการสนับสนุนการตีพิมพ์จากส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย   

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะเกษตรมีกิจกรรมบริการวิชาการให๎กับชุมชนจ านวนมาก เพื่อการพัฒนาชุมชนอยํางตํอเนื่อง 

และถาวร คณะควรพัฒนาระบบติดตามผลการบริการวิชาการให๎กับชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเป็นตัวอยํางแนวทาง

พัฒนาให๎กับชุมชนอื่นตํอไป 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะเกษตรมีการสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอยํางเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าว เชํน การลงแขกท านา 

เกี่ยวข๎าว การท าขวัญข๎าว  เป็นต๎น  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการเกษตร   

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองควรแสดงพัฒนาการจากผลการประเมินรอบที่แล๎ว 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  

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒ 

๓.๘๒ 

สรุป   คณะบริหารธุรกิจ          ได้รับการรับรอง        ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจ านวนน๎อย และ การตีพิมพ์

จ านวนหนึ่งไมํเป็นตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  คณะควรสํงเสริม การตีพิมพ์ผลงาน

นิสิตหลักสูตร แผน ข โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรํผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผู๎ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกกลั่นกรอง เพื่อให๎บุคคลภายนอกสามารถเข๎าถึงได๎ 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีทุนวิจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกอยํางเพียงพอ ควรกระจายทุนวิจัยให๎ทั่วถึง โดยอาจ

อยูํในรูปชุดโครงการวิจัย   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรด าเนินการวางแผนงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็น

รูปธรรม โดยบูรณาการรํวมกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

(๒) คณะควรพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยอิงมาตรฐานการประเมิน 

ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.   

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีการให๎บริการวิชาการท่ีสนองความต๎องการของชุมชน โดยผํานหนํวยงานหรือองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง คณะควรจัดท าแผนบริการวิชาการแกํสังคมโดยเน๎นการมีสํวนรํวมขององค์กรเครือขําย 

เพ่ือพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  

(๒) การน าความรู๎และ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ ไปพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย ยัง ไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมทุกกิจกรรมการบริการวิชาการ คณะควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การน าความรู๎และประสบการณ์  จากการ บริการวิชาการ ไปพัฒนาก ารเรียนการสอนและ

การวิจัย  เพ่ือให๎การบริการวิชาการทุกครั้งเป็นประโยชน์ตํอนิสิต    

(๓) คณะควรให๎ความส าคัญตํอขั้นตอนการประเมิน (Check) และน าผลไปปรับปรุง (Act)  โดยเฉพาะ 

ระดับแผนงาน  ตามการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) จากการมีสํวนรํวมของชุมชนหรือองค์กร    

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) การบรรลุเปูาหมายตามแผนเป็นเพียงการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ คณะ

ควรก าหนดตัวบํงชี้และเปูาหมายความส าเร็จของแผนให๎สอดคล๎องกับเปูาประสงค์ตามพันธกิจ   และประเมิน

ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์โครงการ 

(๒) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่แสดงการด าเนินการตามนโยบาย แผน 

รวมถึงระบบและกลไกการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมยังไมคํรบถ๎วน โดย ไมปํรากฏ
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หลักฐานวําเกิดผลจากการปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง คณะควรพัฒนาและสํงเสริมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมให๎เกิด

สุนทรียภาพ จากการวางแผนกิจกรรมรํวมกัน โดยให๎นิสิตและบุคลากร รํวมมือรํวมใจกันทุกระดับและทุก

ภาคสํวน เพื่อให๎เกิดการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมอยํางแท๎จริง 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ ๔  ปี ไมํปรากฏการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน 

โอกาส และอุปสรรค และไมํปรากฏการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผน คณะควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 

และอุปสรรค เพ่ือเป็นข๎อมูลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และประเมินความส าเร็จ 

ของแผนไมํน๎อยกวํา ๒ ครั้งตํอปี  

(๒) การพัฒนาอาจารย์ให๎มีต าแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยคณะต๎องให๎

ความส าคัญแผนพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งมีระบบการธ ารงรักษาอาจารย์ที่มีความรู ๎

ความสามารถ 

ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรน าผลประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ไปปรับปรุงแผนพัฒนาอัตลักษณ์ เพ่ือให๎นิสิต

และบัณฑิตมีคุณลักษณะโดดเดํนตามอัตลักษณ์ (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 

๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๔.๒๘ 

สรุป   คณะประมง            ได้รับการ                    ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะประมงมีโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศ นิสิตมีประสบการณ์

การท างาน และมีบัณฑิตท างานในตํางประเทศ คณะ ควรด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

และขยายประเทศเครือขํายให๎มากยิ่งขึ้น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะประมงมีการผลิตเอกสารวิชาการท่ีเป็นต าราและหนังสือคํอนข๎างน๎อย ควรสร๎างระบบและ 

กลไกเพ่ือเพ่ิมจ านวนต ารา  ในด๎านบทความวิชาการ พบวํา คณะมีบทความวิชาการจ านวนมาก แตํมีบทความ

จ านวนหนึ่งตีพิมพ์ไมํสอดคล๎องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม คณะควรเผยแพรํและสร๎าง

ความเข๎าใจคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ประเภทตําง ๆ  เพ่ือแสดงสมรรถนะนักวิชาการ ซึ่งมีหน๎าที่สร๎างองค์ความรู๎

ที่ทันสมัย   

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะประมงมีการจัดกิจกรรมด๎านบริการวิชาการให๎กับชุมชนตําง ๆ เชํน อ าเภอศรีราชา   ชุมชน 

ตามํองลายอยํางตํอเนื่องและยาวนาน เป็นที่ยอมรับของชาวบ๎าน สถานประกอบการ ข๎าราชการในท๎องถิ่น  

สามารถพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน อีกทั้งกํอให๎เกิดรายได๎แกํคณะ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะประมงควรมีการสํงเสริมและอนุรักษ์ พัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมท๎องถิ่นด๎านการประมง 

เชํน วัฒนธรรมชาวเล  ภูมิปัญญาการใช๎เครื่องมือการท าประมง เพื่อสืบสานวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน  

ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิตสามารถด าเนินการและสํงเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได๎อยําง

ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีความสุข บุคลากรมีความพอใจในการท างาน 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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๖๕ 

สรุป   คณะมนุษยศาสตร์          ได้รับการรับรอง               ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรน าผลการประเมินหรือการส ารวจ ความคดิเห็นของนิสิตตํอการจัดกา รเรียน การสอน 

และกระบวนการเรียนรู๎   และผลส ารวจความพึงพอใจและความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต   เพ่ือพัฒนาการจัด 

การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การเตรียมความพร๎อมและเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให๎สามารถแขํงขันได๎  

(๒) ควรมีการเตรียมความพร๎อมด๎านภาษาให๎กับนิสิตมากขึ้น โดยการจัดสิ่งแวดล๎อมด๎านการเรียนรู๎ 

ที่เอ้ือตํอการศึกษาด๎วยตนเอง เชํน การขยายเวลาการให๎บริการศูนย์การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษด๎วยตนเอง  

(๓) ควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์  และจัดประสบการณ์ การเรียนรู๎จาก

ภายนอกให๎นิสิตมากขึ้น   
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(๔) คณะควรสร๎างความเข๎าใจและเตรียมความพร๎อมนิสิตเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางตํอเนื่อง 

โดยก าหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน   

(๕) ควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ให๎เพียงพอและทันสมัย เชํน คอมพิวเตอร์ 

เป็นต๎น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ภารกิจด๎านการวิจัยยังไมํเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ  คณะควรก าหนดมาตรการและ

กลไกเพ่ือผลักดันภารกิจให๎เป็นไปตามเปูาหมาย เชํน การจัดตั้งคลินิกวิจัยส าหรับอาจารย์รุํนใหมํ การจัด

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงการวิจัย เป็นต๎น 

(๒) คณะควรทบทวนความจ าเป็นการจัดท าวารสารวิชาการของคณะเป็นสองฉบับ เพ่ือสร๎าง

ความเข๎มแข็งของวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐานข๎อมูลวารสารวิชาการระดับชาติ  โดยจัดพิมพ์เป็นวารสาร  

รายไตรมาสแทนการจัดพิมพ์วารสารราย ๖ เดือน 

(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน

ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมท่ีสํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงมีสํวนรํวมในการน า

ความรู๎เพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 

(๔) ควรมีมาตรการสนับสนุนให๎คณาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือต ารา ให๎มี

จ านวนมากขึ้น  เพ่ือการตีพิมพ์และขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ 

(๕) สร๎างกลไกที่จะชํวยสํงเสริมให๎อาจารย์เขียนต าราหรือหนังสือมากขึ้น โดยอาจจัดท าเป็น

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดให๎นิสิตใช๎ประกอบการเรียน โดยจัดท าเป็นรูปเลํมเม่ือมีเนื้อหาสาระครบถ๎วน 

ตามรายวิชาในหลักสูตร   

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรเปิดโอกาสใหน๎ิสิตมีสํวนรํวมในการวิจัยและการบริการวิชาการให๎มากข้ึน เพ่ือบูรณาการ 

ระหวํางการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ท าให๎นิสิตได๎มีโอกาสเรียนรู๎การท างานจาก

สถานการณ์จริง 

(๒) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพจากการน าผลประเมิน (Check) ไปปรับปรุง ( Act) ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ยังไมํชัดเจน จึงไมํสามารถระบุได๎วํา การพัฒนาการด าเนินงานเป็นผลจากการด าเนินงาน

ที่ผํานมา    
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มีโครงการ/กิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  

โครงการที่โดดเดํนคือ  โครงการ Creative Activity Team CAMP : ซึ่งเน๎นการสํงเสริมการใช๎ ภาษาไทย 

และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมผํานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เกิดประโยชน์และคุณคําตํอสังคม  โดยควรด าเนินการ 

เป็นประจ าทุกปี  โดยมีการประเมินและรายงานประโยชน์และคุณคําตํอสังคมอยํางเป็นระบบ เพื่อน าไปใช๎ใน

การปรับปรุงโครงการ ทั้งในด๎านการปรับเปลี่ยนกลุํมเปูาหมาย  และการบริหารโครงการให๎มีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๒) ควรพัฒนาระบบ ขั้นตอนของการน าผลการประเมินทั้งในสํวนของโครงการ/กิจกรรม และ

แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปใช๎ในการปรับปรุงครั้งตํอไปให๎มีประสิทธิผลเชิงประจักษ์มากข้ึน  

(๓) คณะมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  อยํางไรก็ตามควรน าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะซึ่งเป็น

ผลจากการส ารวจมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีคําดัชนีคุณภาพคณาจารย์อยูํในระดับพอใช๎  เนื่องจากยังมีคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา

ต่ ากวําปริญญาเอก  และยังมีคณาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงวิชาการในสัดสํวนสูง คณะจึงควรมีระบบและกลไก

เพ่ือสนับสนุนและจูงใจที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน 

ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) นิสิตยังไมํทราบถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ IDKU – ส านึกดี 

มุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี (เนื่องจากเป็นเรื่องใหม)ํ แตํเข๎าใจเรื่อง AGGIE – Ability / Genious / Gentle / 

Inteligent / Efficiency 

(๒) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเกิดอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนด 

คณะควรน าผลที่ได๎จากการประเมินแตํละครั้ง/แตํละรุํนมาวิเคราะห ์ มีการติดตามและประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

เพ่ือติดตามพัฒนาการและความก๎าวหน๎าในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต 
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๕) คณะวนศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ ๔.๔๑ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง   ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒  

๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๓๖ 

สรุป   คณะวนศาสตร์            ได้รับการรับรอง            ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะวนศาสตร์มีอัตลักษณ์ของคณะวิชาที่โดดเดํนเพิ่มเติมจากสถาบัน  คือ ความรักสถาบัน 

ความเป็นพี่เป็นน๎อง เคารพผู๎อาวุโส พบวําลักษณะดังกลําวปรากฏเดํนชัดในทุกสํวน ไมํวําจะเป็นผู๎บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตและศิษย์เกํา  กํอให๎เกิดความสามัคคี ชํวยเหลือและเก้ือกูลกันใน

เรื่องตําง ๆ ควรด ารงอัตลักษณ์ของคณะนี้ไว๎และเพ่ิมเติมอัตลักษณ์อ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมคุณคําให๎กับบัณฑิต 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยควรพัฒนาฐานข๎อมูลของงานวิจัยให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง

และเป็นปัจจุบัน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะวนศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการสอดคล๎องกับสมรรถนะของคณะวิชา โดยโครงการ

บริการวิชาการท่ีน ามาพัฒนาการวิจัยยังมีจ านวนน๎อย และพบวําจ านวนผู๎ด าเนินโครงการบริการวิชาการ

กระจุกตัวในกลุํมอาจารย์บางกลุํม ควรกระจายความรับผิดชอบเพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวม และสนับสนุนให๎

อาจารย์น าความรู๎และประสบการณ์จากกิจกรรมบริการวิชาการมาพัฒนากับการวิจัย  
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะวนศาสตร์มีพื้นที่สวนรุกขชาติอนุรักษ์พันธุ์ไม๎หายากในเมืองไทย พิพิธภัณฑ์มด พิพิธภัณฑ์ปุา 

ที่จัดแสดงสภาพปุาแตํละชนิด สอดคล๎องกับพันธกิจของคณะ สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ดีให๎กับเยาวชน

และผู๎สนใจ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย ขณะที่ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

และนิสิตในเรื่องความสะอาด อาคารสถานที่ท่ีถูกสุขลักษณะอยูํในระดับพอใช๎ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะ

ที่มีบุคลากรภายนอกคณะมาใช๎บริการ คณะควรน าผลประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ดังกลําว  

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ฐานข๎อมูลตํางๆ ของคณะยังไมํครบถ๎วนสมบูรณ์ตามความต๎องการของผู๎ใช๎ ท าให๎ไมํสามารถ

สืบค๎นข๎อมูลบางอยํางได๎ เชํน การน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ข๎อมูลโครงการบริการวิชาการ  ดังนั้นคณะ

จึงควรพัฒนาฐานข๎อมูลของคณะ ให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วนและสมบูรณ์ 

๖) คณะวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑   ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ ๔.๘๑ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒  

๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๗๑ 

สรุป   คณะวิทยาศาสตร์          ได้รับการรับรอง             ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

นิสิต ศิษย์เกํา ตลอดจนผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการให๎คณะพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสาร โดยเฉพาะ 

ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาตํอ การท างานและการพัฒนาตนเองรองรับการเป็นประเทศสมาชิก 

อาเซียน 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะวิทยาศาสตร์มีกลยุทธ์การพัฒนาผลงานวิจัยที่น าไปสูํการปฏิบัติ และเห็นผลเป็นรูปธรรม  

ชัดเจน มีผลงานวิชาการท้ังผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลงานที่ได๎รับการยอมรับ 

ระดับชาติและระดับสากล สามารถเป็นต๎นแบบในการพัฒนาผลงานวิจัยให๎กับคณะอ่ืน ๆ ได๎ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของคุณธรรม

จริยธรรม แตํเนื่องจากเป็นคณะที่มีคณาจารย์และนิสิตเป็นจ านวนมาก  ท าให๎การเข๎ารํวมกิจกรรมไมํทั่วถึง 

จึงควรบูรณาการและ สอดแทรกกิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับพันธกิจอ่ืน ๆ  เ พ่ือให๎มี

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางทั่วถึง  

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีข๎อมูลในฐานข๎อมูลจ านวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ คณะควร

พัฒนาฐานข๎อมูลดังกลําวให๎เป็นสารสนเทศ เพ่ือน าผลการประมวลข๎อมูลดังกลําวมาใช๎เป็นแนวทางการ

พัฒนาคณะตํอไป 

(๒) เนื่องจากเป็นคณะขนาดใหญํ มีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการให๎ 

บริการตําง ๆ ในบางชํวงเวลาอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการ เชํน ห๎องสมุด เครื่องมือ  โปรแกรม  และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะควรส ารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการของหนํวยงานสนับสนุนตําง ๆ เพื่อเป็น 

แนวทางในการพัฒนาหนํวยบริการของคณะให๎เพียงพอ และตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ 
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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 

๑๗  ๑๘.๑ และ  ๑๘.๒) 

๔.๖๕ 

สรุป   คณะวิศวกรรมศาสตร์         ได้รับการรับรอง              ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๑) คณะควรมีแผนกลยุทธ์รองรับ เอกลักษณ์ของคณะ “องค์กรแหํงนวัตกรรม” เพ่ือให๎สามารถ

บรรลตุามเอกลักษณ์ของคณะได๎อยํางแท๎จริง 

(๒) ควรทบทวนจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีให๎อยูํในสัดสํวนที่เหมาะสม โดยรับนิสิต

ปริญญาโทและเอกให๎มากขึ้น เพื่อน าไปสูํมหาวิทยาลัยวิจัยตํอไปในอนาคต 

(๓) ควรทบทวนหลักสูตรภาษาไทยใบางหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตร ๒ ภาษา ( Bi-Lingual) โดย

มีภาษาอังกฤษควบคูํในหลักสูตร เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในภูมิภาคอาเซียน (ACTS : ASEAN Credit 

Transfer System)  หรือท างานวิชาชีพแบบ Ape Engineers  แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ  

(International Program) 

(๔) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ควรเอื้อตํอการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียน 

การสอน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริการทางวิชาการ เพื่อแก๎ปัญหาวิกฤตชาติให๎มากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน 

(๕) ควรพัฒนาและปรับรูปแบบการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของ

หนํวยงานหรือองค์กรภายนอกให๎ได๎อยํางเต็มที่ และควรมีหนํวยงานกลางของคณะที่จะเป็นหนํวยงาน หรือ

ศูนย์การให๎บริการทางวิชาการของคณะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

นิสิตได๎รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก มีการตํอยอดสิ่งประดิษฐ์ท าให๎เป็นที่ รู๎จัก

กันแพรํหลาย คุณลักษณะของบัณฑิตสู๎งาน ไมํเก่ียงงานที่ได๎รับมอบหมาย สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  และเหมาะสมกับลักษณะงาน SMEs 



 

หน้า | ๑๓๐ 

(๑) ควรคงจ านวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีในระยะเวลาหนึ่ง   ในอนาคตควรลดจ านวนรับ

นิสิตภาคพิเศษหรือภาคสมทบ เพ่ือลดภาระงานด๎านการเรียนการสอน และเพ่ิมผลงานวิชาการและการวิจัย 

มากขึ้น  

(๒) ควรรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให๎มากข้ึน 

(๓) ควรเพิ่มการให๎ค าแนะน า เกี่ยวกับการเลือกสาขาของนิสิต ให๎ตรงกับความถนัด และ

ความสามารถของนิสิต เนื่องจากพบวํา มีบัณฑิตบางคนไมํเข๎าใจในสาขาวิชาชีพของตน 

(๔) ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านความรู๎ และทักษะที่

สนับสนุนการประกอบอาชีพในอนาคต 

(๕) ควรหาแนวทางในการให๎นิสิตตีพิมพ์ผลงานมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีแผนรณรงค์การสร๎างงานวิจัยให๎กับคณาจารย์ด๎วยการสนับสนุนทั้งจากภาควิชา คณะและ

มหาวิทยาลัย  มีแนวทางการบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม  สามารถสร๎างนวัตกรรมที่น า ไปใช๎ประโยชน์ทั้งใน

ด๎านการเกษตรและด๎านการทหาร  และมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ที่เอ้ือตํองานวิจัยของคณะ

ให๎เพ่ิมมากข้ึน 

(๑) ควรเป็นการวิจัยรํวม ระหวํางสาขา คณะ หรือ ระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ  

(๒) ควรเพิ่มแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์จากหนํวยงานภายนอก 

(๓) ประเด็นหรือหัวข๎อวิจัยควรเป็นประเด็นเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาของสังคม และวิกฤตของชาติ

เป็นส าคัญ 

(๔) ควรพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมให๎มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให๎บรรลุการเป็นองค์กรนวัตกรรม 

ตามเอกลักษณข์องคณะ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรเน๎นการให๎บริการแกํหนํวยงานภายนอก โดยค านึงถึงการให๎บริการแกํชุมชนด๎อยโอกาส 

ที่ไมํสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

(๒) ควรมีการวางแผนและจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรเน๎นการท ากิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๒) ควรจัดกิจกรรมในระดับชาติแกํชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู๎น าและได๎รับยกยํอง 

ในระดับชาติ 

(๓) ควรสนับสนุนให๎มีห๎องจินตนาการนวัตกรรม เพ่ือให๎นิสิตแสดงความคิดเห็นอยํางเป็นอิสระ 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มีระบบการประเมินผู๎บริหารคณะและภาควิชาที่มีมุมมองจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต  

ซึ่งประเมินตํอเนื่องตั้งแตํปี ๒๕๕๑ 

(๒) มีระบบการสํงเสริมพัฒนาคณาจารย์ที่ดี 

(๓) ควรน าผลการประเมินสูํแผนกลยุทธ์  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารของคณะให๎บรรลุสูํ

ความส าเร็จทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะ ตลอดจนสํงเสริม ๔ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยตํอไป 

(๔) ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรท างานที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ เพ่ือให๎เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีระบบประกันคุณภาพท่ีเข๎มแข็ง โดยได๎รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยตํอเนื่อง ๓ ปี ผู๎บริหาร 

คณะควรสร๎างความเข๎าใจ  เพื่อให๎บุคลากรเห็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพ โดยมีผู๎รับผิดชอบเพื่อพัฒนา

คุณภาพอยํางตํอเนื่อง 

(๑) ควรด าเนินการด๎านการประกันคุณภาพให๎เป็นงานปกติท่ีบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ โดยไมํ

ถือเป็นภาระงานใหมํ 

(๒) ควรมีการให๎ความรู๎เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาตามระดับการบริหารงาน 

  



 

หน้า | ๑๓๒ 

ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คุณลักษณะบัณฑิตมีความสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

(๑) คณะควรพัฒนาแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

(๒) ควรก าหนดเอกลักษณ์ของคณะ โดยก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินการด๎านการพัฒนา 

เอกลักษณ์  และมีการประเมินเอกลักษณ์  

ด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรก าหนดประเด็นปัญหา 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 

๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๔.๐๐ 

สรุป   คณะศึกษาศาสตร์          ได้รับการรับรอง             ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรเตรียมความพร๎อมของบัณฑิต โดยการน าข๎อคิดเห็นหรอืขอ๎เสนอแนะจากผู๎ใช๎บัณฑิต 

และศิษย์เกํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อสํงเสริม

การเรียนรู๎ของนิสิตทั้งด๎านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางสังคมผํานกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(๒) การสร๎างความตระหนักรู๎ เพื่อเตรียมความพร๎อมนิสิตเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา

นิสิตและบุคลากรด๎านทักษะภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น 
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(๓) การตีพิมพ์ผลงานนิสิตระดับปริญญาโทโดยเฉพาะแผน ข. มีจ านวนน๎อย สํวนใหญตํีพิมพ์

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงไมอํยูํในระดับที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ คณะควรสํงเสริมให๎มีการตีพิมพ์ที่เป็น 

ที่ยอมรับทางวิชาการ โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการน าเสนอบทความวิชาการ และแนวทางพิจารณา

กลั่นกรองผลงานกํอนการตีพิมพ์ 

(๔) ควรมีระบบและกลไกสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํ  โดยให๎ผลงานนิสิตระดับปริญญาโททุกคน

ตีพิมพ์กํอนส าเร็จการศึกษา  เชํน การให๎รางวัลแกํนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานในแหลํงตีพิมพ์

ที่มีคุณภาพในระดับตําง ๆ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกที่เป็นแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจัย และ

มีงบประมาณภายนอกจ านวนมาก ควรสนับสนุนให๎อาจารย์ทุกภาควิชาขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก 

ให๎มากขึ้น  

(๒) มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยของอาจารย์ในรูปแบบที่หลากหลาย คณะควรมีการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม  และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับหนํวยงานอื่น 

(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน

ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมที่สํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงสร๎างผลงานเป็นประโยชน์ 

แกํสังคม และเป็นผู๎น าทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 

(๔) ควรมีระบบติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์จากหนํวยงาน ชุมชนหรือ องค์กร

ภายนอก           

(๕) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือ ควรเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีรายชื่ออยูํในบัญชี 

รายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสนับสนุนให๎อาจารย์ทุกคนเขียนบทความ

ทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยํางน๎อยปีละ ๑-๒ บทความ  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรมีกิจกรรมการศึกษาสภาพชุมชน และปัญหาชุมชนในพ้ืนที่โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ  เพื่อก าหนดค าถาม และโจทยก์ารวิจัยจากสภาพจริง  
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(๒) การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) ยังไมํชัดเจน สํงผลตํอประสิทธิภาพเชิงระบบ    

คณะควรทบทวนการด าเนินโครงการให๎มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือ  

การพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีการบูรณาการภารกิจด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม 

พัฒนานิสิตที่สํงผลถึงความเป็น “ ครู ” คณะควรใช๎ KRUE-D Model ในการพัฒนานิสิตไปพร๎อมกับ  

การขับเคลื่อน เอกลักษณ์ของคณะ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีการส ารวจความต๎องการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ท าให๎

คณะมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก (ร๎อยละ ๖๑.๗๔ ) คณะควรมีมาตรการสํงเสริมให๎อาจารย์ขอ

ก าหนดต าแหนํงทางวิชาการมากข้ึน 

ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีกระบวนการด าเนินงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ท าให๎มีผลการประเมินระดับดีมาก ควรก าหนดองค์ประกอบและตัวบํงชี้ที่เหมาะสม 

กับการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา เพื่อให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพท่ัวถึงทุกระดับ 
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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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 
๔.๑๘ 

สรุป   คณะเศรษฐศาสตร์          ได้รับการรับรอง            ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีจุดเดํนด๎านปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่โดดเดํนชัดเจน โดยเน๎นด๎านเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  ท าใหส๎ามารถสร๎าง

บัณฑิตให๎มีความเป็นสากลได๎อยํางชัดเจน อัตราสํวนอาจารย์ประจ าตํอนิสิตเป็นไปตามมาตรฐาน คณะควร

รักษาระดับอัตราสํวนอาจารย์ตํอนิสิตให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(๒) เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ๎าง พบวํา  ครึ่งหนึ่งของนายจ๎างต๎องการ 

บัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบ ตํอหน๎าที่  รองลงมา คือ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และการแก๎ปัญหา 

บัณฑิตสํวนมากท างานในภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจสํวนตัว  คณะควรเน๎นการสอน เพ่ือให๎ความรู๎ที่

สอดคล๎องกับผลประเมิน และสํงเสริมทักษะความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๓) คณะมีนิสิตปริญญาโทแผน ก. จ านวน ๗๒ คน หรือคิดเป็นร๎อยละ ๒๓.๑๕ จึงสามารถน า

วิทยานิพนธ์มาตีพิมพ์เผยแพรํได ๎ ควรสํงเสริมหรือสร๎างกระบวนการการตีพิมพ์ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท ทั้งแผน ก และแผน ข 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะมีโครงการวิจัยทั้งหมด ๕๔ โครงการ และได๎รับทุนวิจัยสูงถึง 

๓๔,๑๗๒,๗๑๐ บาท จึงควรน างานวิจัยไปใช๎ประโยชน์กับชุมชนให๎มากขึ้น เพื่อสร๎างคุณคําให๎กับงานวิจัย 

(๒) คณะมศีูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถผลิตงานวิจัยได๎อยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ  

มีการประมวลข๎อค๎นพบจากผลงานวิจัยมาผลิตเป็นต าราหรือบทความวิชาการ ท าให๎การเผยแพรํองค์ความรู๎  

จากการวิจัยเป็นไปอยํางกว๎างขวาง  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะสามารถน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัยทุกโครงกา ร และมีโครงการบริการวิชาการท่ีเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง ของชุมชนหรือ องค์กร

เป็นจ านวนมาก  โดยควรน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น 

เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอนิสิต  และน าไปพัฒนาการวิจัยเชิงประยุกต์   

(๒) ควรน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุปและวิเคราะห์เป็นภาพรวมการ

ด าเนินงานของคณะเป็นประจ าทุกป ี

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรมีการตั้งเปูาหมายบํงชี้ความส าเร็จของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(๒) คณะควรให๎การสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่จัดขึ้นโดยนิสิตให๎มากขึ้น 

ด้านอัตลักษณ์   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให๎มี เอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจสอดคล๎องหรือ

แตกตํางจากสถาบันได๎ 

 วิธีปฏิบัติที่ด ี  

สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์มีการถํายโอนความรู๎จากการวิจัยมาใช๎ในการบริการวิชาการ และ

น าความรู๎จากการบริการวิชาการแกํชุมชนมาพัฒนาเป็นรายวิชา “ การจัดการโซํอุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ”  
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๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑  (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่  ๔) ๔.๒๑ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘  ตัวบํงชี ้(๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑  (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่  ๔ ๑๒ 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๐๙ 

สรุป   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        ได้รับการรับรอง         ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ผลงานด๎าน “สถาปัตยกรรมศาสตร์” ประกอบด๎วยศาสตร์ที่ส าคัญ ได๎แกํ ด๎านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

และวิจิตรศิลป์ (fine arts) ซึ่งจัดอยูํในด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น ภาควิชาตําง ๆ  ของคณะ 

สามารถจัดอยูํในกลุํมสาขาวิชาที่แตกตํางกัน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับองค์ความรู๎หรือศาสตร์ของแตํละภาควิชา 

ประเด็นที่มีความเข๎าใจในทิศทางเดียวกันและไมํตรงตามจุดมุํงหมายของ สมศ. คือ ตัวบํงชี้คุณภาพ 

ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมและการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน (ตัวบํงชี้ที่ ๙ –๑๑) ซึ่งพบวํา ต๎องท า

ความเข๎าใจกับหนํวยประเมินทุกหนํวย แม๎คณะจะมีการด าเนินงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

สํวนใหญํเป็นกิจกรรมประเพณี เชํน ไหว๎ครู สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต๎น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าสม่ าเสมอ

ตํอเนื่อง มีการประเมินโครงการ ซึ่งบางโครงการตั้งเปูาหมายไว๎ แตํบางโครงการไมํตั้งเปูาหมาย ส าหรับ

ประเด็นการเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําให๎ชุมชน โครงการสํวนใหญํไมํเกี่ยวข๎องกับชุมชนภายนอก ยกเว๎น 

โครงการคํายอาสาพัฒนาที่พัฒนาชุมชนภายนอก นอกจากนี้ ตัวบํงชี้เหลํานี้เป็นตัวบํงชี้ใหมํและหนํวยงาน

รับรู๎ระยะกระชั้นชิดกับการประเมิน ท าให๎การวางแผนและการสร๎างความเข๎าใจยังไมํทั่วถึง ดังนั้น หาก

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ยังคงตัวบํงชี้คุณภาพเหลํานี้ คณะและสถาบันจะด าเนินการได๎ชัดเจน

เป็นรูปธรรมที่แสดงความตํอเนื่องและความส าเร็จ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจุดเดํนด๎านปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่โดดเดํนชัดเจน โดยเน๎นจิตส านึก 

ด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและสถาปัตยกรรมสีเขียว บัณฑิตที่จบการศึกษามีเงินเดือนเริ่มต๎นเฉลี่ยสูงกวํา

บัณฑิตที่จบในสาขาวิชาอ่ืน และอัตราสํวนอาจารย์ประจ าตํอนิสิตมีคําเทํากับ ๑ : ๗  ดีกวํามาตรฐานที่สภา

วิชาชีพก าหนดไว๎   

(๑) คณะควรรักษาอัตราสํวนอาจารย์ตํอนิสิตให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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(๒) นิสิตปริญญาโททุกคนศึกษาหลักสูตรแผน ก. คณะควรมีการจูงใจให๎ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 

วิชาการที่มีคุณภาพ เชํน วารสารฐานข๎อมูลอ๎างอิงดัชนีวารสารไทย บัญชีรายชื่อวารสารตามประกาศ สมศ. 

เป็นต๎น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศูนย์วิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยได๎อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

เชํน Scrap Lab ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคาร แตํผลงานงานสร๎างสรรค์ท่ีเผยแพรํตามเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพภายนอกรอบสามมีจ านวนไมํมากนัก ขณะที่งานสร๎างสรรค์ด๎านการออกแบบอาคารที่มีจ านวนมาก  

ยังไมํได๎จัดระบบการเผยแพรํตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ซึ่งสํวนใหญํการเผยแพรํงาน

สร๎างสรรค์ด๎านสถาปัตยกรรม และงานออกแบบจะ อยูํในรูปสิ่งพิมพ์ ( Publication) มากกวําการจัดแสดง  

นิทรรศการประเภทงานศิลปะ (จิตรกรรม ประติมากรรม) 

(๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์จ านวนมาก เชํน งานออกแบบ 

อาคารทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล๎อม  เป็นต๎น 

(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการวิจัย และทุนวิจัยลดลงจาก     

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวนมาก จึงควรพัฒนาและสํงเสริมการวิจัยในประเด็นใหมํ โดยเฉพาะด๎านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล๎อม 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณคําและสร๎างประโยชน์ แกํสังคม

หลายโครงการ เชํน โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล๎อม  โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง  สวทช .  

โครงการฟื้นฟูบ๎านหลังน้ าทํวม  และโครงการ Build Tech  ๒๐๑๑ เป็นต๎น 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงศาสตราจารย์ ๓ คน จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหนํงวิชาการ ๒๑ คน 

คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๘๘  จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ขอต าแหนํงทางวิชาการ  โดยน าผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบไปใช๎เป็นผลงานส าหรับขอก าหนดต าแหนํง 



 

หน้า | ๑๓๙ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถท าให๎เกิดประโยชน์

และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนมากขึ้นกวําเดิม ซึ่งมีเพียง ๑ โครงการ คือ โครงการออกคํายสถาปัตย์อาสา 

(๒) คณะควรประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตํออาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 

เพ่ือน าไปปรับปรุงอาคารสถานที่ให๎มีสุนทรียภาพ 

ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให๎มีอัตลักษณ์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๓.๘๓ 

สรุป   คณะสังคมศาสตร์           ได้รับการรับรอง             ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีการสร๎างความเข๎าใจและเตรียมความพร๎อมนิสิตสูํประชาคมอาเซียน คณะควรด าเนินการ

อยํางตํอเนื่อง และก าหนดในแผนปฏิบัติการไว๎ให๎ชัดเจน และก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณ ะควรเตรียมความพร๎อมของบัณฑิต เพื่อเพ่ิมโอกาสการมีงานท า โดยการน าข๎อคิดเห็น

หรือข๎อเสนอแนะจากผู๎ใช๎บัณฑิตและศิษย์เกํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร  ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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(๒) บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน  ควรพัฒนาทักษะด๎านภาษา และ

ทักษะด๎านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

(๓) ควรสํงเสริมให๎นิสิตฝึกงานด๎านวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข๎องกับสาขาท่ีศึกษา  

(๔) การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับปริญญาโทยังมีจ านวนน๎อย ควรปรับกลไกสํงเสริมการตีพิมพ์

โดยให๎นิสิตทุกคนตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกํอนส าเร็จการศึกษา  

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกจ านวนมาก     ควรสนับสนุนให๎อาจารย์จาก

ทุกภาควิชาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกให๎มากขึ้น  

(๒) ควรจัดระบบติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ของหนํวยงาน ชุมชน หรือองค์กร

ภายนอก            

(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน

ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมท่ีสํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงสร๎างผลงานที่เป็น

ประโยชน์แกํสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 

(๔) ควรก าหนดกลยุทธ์และมาตรการสํงเสริมให๎คณาจารย์ มีผลงานทางวิชาการ และการขอ 

ต าแหนํงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอยํางเรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีตัวอยํางความส าเร็จจากการน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎ในการเรียน 

การสอน และการวิจัย (โครงการยุทธศาสตร์ท าหนึ่งได๎สาม BIOCHAR เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให๎กับดิน  

ลดโลกร๎อน และลดความยากจน) ควรน าไปเป็นตัวอยํางส าหรับกิจกรรมบริการวิชาการอ่ืน  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) การน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการสูํการวิจัยมีน๎อย ควรก าหนดให๎มี

กิจกรรมส ารวจสภาพชุมชน ปัญหาชุมชน เพื่อให๎มีข๎อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีชุมชนที่ให๎บริการวิชาการ และพัฒนาสูํ

ปัญหาหรือโจทย์วิจัย  

(๒) คณะควรทบทวนการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการและโครงการ โดยให๎มีการด าเนินงาน 

ตามวงจรคุณภาพอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือน าผลการด าเนินงานระดับแผนงานและโครงการไปสูํการพัฒนา

คุณภาพอยํางตํอเนื่อง  เกิดประสิทธิผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์มากข้ึน    
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะสังคมศาสตร์เข๎าใจและทราบความหมายของค าวําสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นอยํางดี 

(๑) คณะควรด าเนินการท านุศิลปะและวัฒนธรรมแกํชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  

(๒) ควรมีกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ โดยรํวมมือกับหนํวยงานและองค์กร

ภายนอก เชํน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี 

(๓) ควรมีกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งของบุคลากรและนิสิต 

และควรมีกิจกรรมอื่น  นอกจากกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าทุกปี 

(๔) ควรพัฒนาระบบการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม  และ แผนปฏิบัติการไปใช๎ใน 

การปรับปรุงในครั้งตํอไป  เพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์มากข้ึน    

(๕) ควรทบทวนการประเมินผลส าเร็จการด าเนินงาน (คุณภาพของงาน) ให๎สอดคล๎อง

กับวัตถุประสงค์  เพ่ิมเติมจากผลประเมินความพึงพอใจของผู๎รํวมงาน   

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรมีแผนการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง

และก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน 

(๒) ควรมีมาตรการสํงเสริมการเพ่ิมจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและจ านวนอาจารย์ที่

ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ เชํน การลดภาระงานสอนหรืองานประจ าที่ได๎รับมอบหมาย 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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๐๕ 

สรุป   คณะสัตวแพทยศาสตร์       ได้รับการรับรอง            ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณาจารย์และคณะมีศักยภาพและศิษย์เกํามีคุณภาพ ท าให๎บัณฑิตปัจจุบันเป็นที่คาดหวัง ของ

ผู๎ใช๎บัณฑิต คณะควรส ารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็น

ข๎อมูลในการพัฒนาบัณฑิต  

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีผลงานวิจัยจ านวนมาก แตํพบวําจ านวนงานวิจัยที่ใช๎ประโยชน์มีจ านวนน๎อย คณะ

ควรสร๎างระบบและกลไกในการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ให๎มากขึ้น 

(๒) คณะมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการ ต าราและหนังสือน๎อย คณะควร

ก าหนดกลยุทธ์ และสร๎างแรงจูงใจให๎กับคณาจารย์ได๎ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบดังกลําวให๎มากขึ้น 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตํอชุมชน  กํอให๎เกิดการพัฒนาชุมชน

เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควรพัฒนาชุมชนให๎สามารถเป็นแกนน าการพัฒนาแกํชุมชนอื่น  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรดูแลอาคารสถานที่ที่อยูํในความรับผิดชอบทั้งหมดให๎ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

เปูาหมายและตัวบํงชี้ตามแผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนที่สามารถแสดงความส าเร็จของแผน   

คณะควรทบทวนการก าหนดเปูาหมายและตัวบํงชี้ความส าเร็จของแผน  เพื่อให๎สามารถประเมินความส าเร็จ 

ของแผนตามจุดมุํงหมาย   และเอ้ือตํอแนวทางการพัฒนาคณะ  

๑๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ ๔.๕๔ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘  ตัวบํงชี ้(๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒  

๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๔๖ 

สรุป   คณะอุตสาหกรรมเกษตร        ได้รับการรับรอง           ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

นิสิตมีความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพระดับสูง ควรเพิ่มทักษะด๎านภาษาอังกฤษ  เพ่ือโอกาส 

การท างาน การศึกษาตํอ และการพัฒนาตนเองในระยะยาว คณะควรก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายการพัฒนา 

soft skill และอัตลักษณ์ของนิสิต โดยระบุให๎ชัดเจนวํากิจกรรมพัฒนานิสิตแตํละกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ด๎านใด  และก าหนดเปูาหมายการพัฒนาให๎ชัดเจน เพ่ือประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรม 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ  ทั้งภาครัฐและ

อุตสาหกรรม  แตํการรวมรวมผลงานยังไมํครบถ๎วน  คณะควรพัฒนาระบบ และกลไกการรวบรวมและ

ประชาสัมพันธ์ผลงานให๎เป็นที่รู๎จัก   
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

แผนปฏิบัติการด๎านบริการวิชาการยังไมํชัดเจน มีโครงการด๎านบริการวิชาการเชิงรุกน๎อย ควร

พัฒนาแผนปฏิบัติการด๎านบริการวิชาการ  โดยก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกให๎ชัดเจน  ก าหนดเปูาหมาย ความส าเร็จ 

และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด๎านการบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีสภาพแวดล๎อมด๎านห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอน 

ซึ่งอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  ควรมีแผนบ ารุงรักษาสภาพแวดล๎อมให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ผู๎บริหารและคณาจารย์มีการบริหารงานและด าเนินงานอยํางมีสํวนรํวม ท าให๎คณะมีการพัฒนา 

ที่ดี อยํางไรก็ตามสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพการด านินงานทุกพันธกิจ 

คณะจึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศให๎มีความถูกต๎อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการบริหารงาน   

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  

๑๒   ๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๗๓ 

สรุป   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์          ได้รับการรับรอง        ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

อัตราสํวนอาจารย์ประจ าตํอนิสิตเป็นไปตามมาตรฐานคือ ๑ : ๑๐ คณะควรรักษาให๎อัตราสํวน

อาจารย์ตํอนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวไปถึงควรพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีผลงานทางวิชาการน๎อยมาก (บทความเพียง ๑ เรื่อง และยังไมํมีต าราหรือหนังสือทีไ่ด๎รับ 

การประเมินคุณภาพ) ขณะที่ ทุนวิจัยตํอจ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยมีคําสูง (เฉลี่ย ๖๖,๗๙๖ บาท/คน) 

คณะควรมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์แล๎ว น าผลงานไปขอก าหนดต าแหนํง

ทางวิชาการ  และก าหนดมาตรการสํงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทต าราและหนังสือ  โดยใน

ระยะแรกมํุงเปูาหมายกลุํมอาจารย์ที่มีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น

ต ารา 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีห๎องปฏิบัติการที่สามารถให๎บริการวิชาการ ได๎อยํางมีคุณภาพ 

เชํน การตรวจวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์  อาหารสัตว์  การตรวจโรคสัตว์  การตรวจทางจุลชีวคลีนิค

และอณูวิทยาวินิจฉัย คณะควรพัฒนาห๎องปฏิบัติการของคณะวิชารองรับการให๎บริการตรวจวิเคราะห์ใน

ลักษณะตําง ๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงาน 

ที่รับบริการ 

(๒) โครงการหาบ๎านใหมํให๎กับสุนัขจรจัด เป็นกิจกรรมที่สร๎างประโยชน์และคุณคําให๎กับสังคม

ได๎เป็นอยํางดี และเป็นกิจกรรมทีค่ณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด าเนินการได๎เป็นแหํงแรก 

(๓) คณะมีความเชี่ยวชาญด๎านสัตว์เลี้ยงมากกวําสัตว์เศรษฐกิจ ท าให๎ผู๎รับบริการกระจายทั่วไป 

เป็นข๎อจ ากัดตํอการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  คณะควรมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกับคณะ

สัตวแพทย ์ ซึ่งให๎บริการการรักษาสัตวเลี้ยง 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะใช๎อาคารสถานที่ของกรมปศุสัตว์ ท าให๎สถานที่คับแคบ ไมํเพียงพอ และอยูํในสภาพทรุดโทรม 

สภาพแวดล๎อมอยูํในสภาพไมํสวยงาม  เป็นข๎อจ ากัดการจัดกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะควรเสนอให๎มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่เสริมสร๎างสุนทรียภาพทางศิลปะ 
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ด้านการบริหารและการพัฒนา  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมีจ านวนคํอนข๎างน๎อย อาจารย์จึงมีผลงานไมํเพียงพอตํอ

การขอต าแหนํงทางวิชาการ  คณะควรพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ  เชํน อาจารย์

อาวุโส (mentor) และนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยความรํวมมือจากตํางคณะที่อยูํในศาสตร์เดียวกัน หรือสถาบันวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการสนับสนุนให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกให๎ค าแนะน าการพัฒนาผลงานทางวิชาการ   

๑๕) วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑  (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่  ๑) ๔.๒๑ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑  (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที ่ ๑  

๑๑ ๑๒  ๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๔.๓๒ 

 สรุป   วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม         ได้รับการรับรอง              ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

วิทยาลัยมีหลักสูตรที่นําสนใจและมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีคุณคํา แตํขาดการประชาสัมพั นธ์

ให๎กับภายนอกได๎รับรู๎ จึงไมํเป็นที่รู๎จักเทําท่ีควร ดังนั้นจึงควรพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์หนํวยงานเพื่อให๎

เป็นที่รู๎จักมากขึ้น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

วิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่กํอให๎เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการวัดและลดมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

ในแตํละพ้ืนที่ และการมีสํวนรํวมการวิจัยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เชํน ดอยตุง แหลมผักเบี้ย 

คณะควรจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเหลํานั้นให๎มีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ตลอดจนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะยาว เพื่อเป็นต๎นแบบแกํโครงการอ่ืนตํอไป 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

วิทยาลัยสามารถบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมในวงกว๎าง จึงควรด าเนินการ 

อยํางตํอเนื่อง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

วิทยาลัยมีข๎อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่และปัจจัยเกื้อหนุนตําง ๆ ไมํวําจะเป็นห๎องปฏิบัติการ เครื่องมือ 

อยํางไรก็ตาม พบวํา วิทยาลัยอยูํระหวํางกํอสร๎างอาคารเรียนของตนเอง จึงควรส ารวจความต๎องการใช๎พื้นที่

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ใช๎สอยให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ผู๎บริหารหนํวยงานเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญตํอการด าเนินงานทุกพันธกิจ มหาวิทยาลัย

ควรทบทวนกระบวนการสรรหาและแตํงตั้งผู๎บริหาร เพ่ือไมํให๎เกิดภาวะสุญญากาศการบริหาร และการด าเนินงาน 

ทุกพันธกิจมีความตํอเนื่อง  

๑๖) คณะเกษตร ก าแพงแสน 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑.  ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๘๑ 

๒.  ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒  ๑๖.๑ 

๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๔.๖๘ 

สรุป   คณะเกษตรก าแพงแสน          ได้รับการรับรอง        ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก และมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณ เพ่ือ

การวิจัยจากภายนอกสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได๎รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก ๕๓ ล๎านบาท และ

ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ ๗ ล๎านบาท โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนในการด าเนินการวิจัย เชํน ห๎องปฏิบัติการ  
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เครื่องมือและพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือการทดลอง  ท าใหม๎ีผลงานตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก  คณะควรวางแผนบ ารุง  

รักษา  การจัดหาอุปกรณ์ห๎องทดลองที่มีความทันสมัยและอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก โดยมีสถานที่เพ่ือการบริการวิชาการหลายแหํงและ

บางแหํงสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับภาควิชาและคณะ  คณะควรพิจารณาให๎มี หนํวยงานดูแลด๎านการบริการ

วิชาการ เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมของภาควิชาตําง ๆ ในลักษณะวิสาหกิจ เพ่ือเตรียมเข๎าสูํ

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑)  คณะมีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมาก การด าเนินการอยําง

ตํอเนื่อง และบรรลุเปูาหมายทุกโครงการ  โดยหลายกิจกรรมมีประโยชน์และสร๎างสรรค์คุณคําตํอชุมชนทั้ง

ทางตรงและทางอ๎อม 

 (๒)  คณะมีอาจารยไ์ด๎รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเดํน จึงควรสํงเสริม/สนับสนุนให๎อาจารย์ผลิตผลงาน 

เพ่ิมข้ึน โดยก าหนดเป็นนโยบายให๎ทุกภาควิชาสร๎างสรรค์ผลงาน  รวมทั้งการจัดแสดงและ ประกวดผลงาน

ระดับชาติเป็นประจ าทุกปี  

(๔)  คณะมีการด าเนินงานในการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจร

คุณภาพ (PDCA)  

(๖)  คณะมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด มีสิ่งแวดล๎อมท่ัวไปเอื้อตํอการจัดกิจกรรม 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ผู๎บริหารและคณาจารย์มีความมุํงม่ันในการพัฒนาคณะและการ จัดการ ศึกษาในวิทยาเขต

สัดสํวนอาจารย์ปริญญาเอก ๙๒ คนจาก ๑๓๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๖ ซึ่งมีคุณวุฒิสูง แสดงถึงความพร๎อมใน

การพัฒนาวิชาการได๎อีกมาก 

(๑) คณะควรทบทวนระบบบริหารจาก ๘ ภาควิชา ในเชิงบูรณาการสูํความเป็นหนึ่งของคณะ

เกษตร   เพ่ือความแข็งแกรํงในศาสตร์วิชาเกษตร โดยมีทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาควิชา (Integrated 

Centralized  Unit) 
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(๒)  ควรทบทวนกลไกระดับคณะ เพื่อสนับสนุนการขอต าแหนํงทางวิชาการ และแก๎ไขปัญหา

อุปสรรค  รวมทั้งการสร๎างขวัญก าลังใจกับคณาจารย์ 

ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ์  ปัญหาการตีความตามเกณฑ์การพิจารณา

ของตัวบํงชี้มีไมํมากนัก แสดงถึง ความเข๎าใจของผู๎รับผิดชอบและผู๎เกี่ยวข๎อง รวมถึงนโยบายคณะที่ให๎  

ความส าคัญตํอการประกันคุณภาพ สํงผลใหผ๎ลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (คําคะแนนเฉลี่ย๔.๙๒) 

สะท๎อนผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพ คณะ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพให๎ครอบคลุมอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ของคณะ เพื่อสร๎างความ โดดเดํน และเตรียมพร๎อมสูํการเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ    

ด้านอัตลักษณ์ 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑)  คณะควรพิจารณาก าหนดเอกลักษณ์ท่ีแสดงจุดเดํนที่แท๎จริง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตําง

จากมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ โดยก าหนดตัวบํงชี้ประเมินเอกลักษณ์เป็นระยะ เพื่อน า

ผลประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาเอกลักษณ์   

(๒)  การประเมินคุณลักษณะบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ด๎านความอดทน ไมสํอดคล๎อง 

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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๓.๖๔ 

สรุป   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา          ได้รับการรับรอง         ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได๎รับการตีพิมพ์จ านวนมาก แตํมีอีกจ านวนหนึ่ง  

ที่การตีพิมพ์ยังไมํอยูํในมาตรฐานระดับคุณภาพที่ก าหนด คณะควรพิจารณาหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมจ านวนการตีพิมพ์ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาในแหลํงตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ  

(๒) คณะควร เผยแพรํรายชื่อวารสารที่มีคุณภาพ  และมีการทบทวนรายชื่อ วารสารเป็นประจ า

ทุกปี  รวมทั้งการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรก าหนดมาตรการการเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยมากข้ึน และพิจารณาก าหนดให๎การตีพิมพ์ 

ผลงานวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของการรับทุนวิจัย รวมทั้ง การให๎รางวัลผลงานวิจัยจากทุนวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ในแหลํง

ตีพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับตําง ๆ    

(๒) ควรสํงเสริม/สร๎างแรงจูงใจให๎คณาจารย์ ผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์เพ่ิมข้ึน และน า

ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อเพ่ิมคุณคํางานวิจัย 

(๓) ควรก าหนดกลยุทธ์และมาตรการสํงเสริมให๎คณาจารย์ได๎ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือการขอ

ต าแหนํงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน   เชํน การลดภาระงานสอน การลาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ  เป็นต๎น รวมทั้ง

ทบทวนกลไกการด าเนินงานของคณะ เพื่ออ านวยความสะดวกอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ เชํน การเตรียม

ข๎อมูลตามแบบค าขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ  การติดตามขั้นตอนการพิจารณาต าแหนํงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยและแจ๎งให๎อาจารย์ผู๎ขอก าหนดต าแหนํงทราบความคืบหน๎าเป็นระยะ เป็นต๎น 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะควรพิจารณาแนวทางการน าความรู๎และประสบการณ์การบริการวิชาการไปพัฒนากับ 

การเรียนการสอนหรือการวิจัย  ซึ่งจะชํวยลดภาระงานของอาจารย์ที่ต๎องท างานหลายด๎าน 

(๒) คณะมีการด าเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรภายนอกอยํางจริงจัง ทั้งนี้ ขั้นตอน

การน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง (Act) ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยังไมํชัดเจน สํวนหนึ่งอาจมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือเปลี่ยนแปลงผู๎รับผิดชอบโครงการแตํละปี    ทั้งนี้ เพื่อ

ความตํอเนื่องของแผนบริการวิชาการ  ทุกสิ้นปีการศึกษาควรจัดให๎มีการสรุปแผนงานด๎านบริการวิชาการ 

โดยให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการน าเสนอการด าเนินโครงการ และสรุปผลโครงการ 

ประจ าปีการศึกษาที่ผํานมา   ตํอคณะกรรมการประจ าคณะและผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ปีการศึกษาตํอไป  เพ่ือให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน าไปวางแผนและ/หรือปรับปรุงการด าเนินงาน  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ท าให๎

อาคารและพ้ืนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  คณะควรน า องค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาสํงเสริมกีฬา

ไทยในมิตศิิลปะและวัฒนธรรม เชํน กระบี่กระบอง หมากรุก เป็นต๎น โดยให๎ค าแนะน าการใช๎อุปกรณ์ 

วิธีการเลํนที่เหมาะสมกับบุคคลกลุํมตํางๆ เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองหรือตํอชุมชน 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาต าแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
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๑๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑.  ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๖๖ 

๒.  ตัวบํงชี้ทั้ง  ๑๘  ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒  ๑๖.๑ 

๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๔.๔๒ 

สรุป   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน      ได้รับการรับรอง     ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรพิจารณาชํวงเวลาการส ารวจภาวะการมีงานท า และติดตามการส ารวจข๎อมูลภายใน ๑ ปี

หลังส าเร็จการศึกษา  โดยควรเพ่ิมกิจกรรมการให๎ค าแนะน าการประกอบอาชีพอิสระ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

บุคลากรมีขีดความสามารถในด๎านการวิจัยสูงและสอดคล๎องกับการก าหนดเอกลักษณ์ในจุดเน๎น 

ด๎านอุตสาหกรรมเกษตร และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ คณะมีอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย

อยํางครบถ๎วน  รวมทั้งมีศักยภาพหางบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยอยํางเพียงพอ 

(๑) ควรบูรณาการระหวํางสาขาวิชาเพ่ือให๎เกิดโครงการวิจัยรํวมระหวํางสาขาวิชา  

(๒)  ควรมีระบบถํายทอดการท าวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสูํอาจารย์รุํนใหมํ ในลักษณะ งานวิจัย

แบบทีม 

(๔)  พัฒนาโครงการวิจัยรํวมกับอาจารย์ตํางมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศท่ีมีความรํวมมือ 

ระหวํางกัน  เพ่ือเพ่ิมทุนวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะสามารถน าความรู๎และประสบการณ์การให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย โดยควรมีนโยบายให๎นิสิตมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสํงเสริม  

การประยุกต์ใช๎ความรู๎  และการพัฒนาอัตลักษณ์ 
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(๒) คณะมีการด าเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม โดยควรสํงเสริม

สนับสนุนให๎ ทุกภาควิชาบริการวิชาการแกํสังคม โดยสร๎างความเข๎าใจจุดมุํงหมาย การบริการวิชาการ และ 

ความเชื่อมโยงพันธกิจการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีการด าเนินงานสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

อยํางตํอเนื่อง โครงการบรรลุเปูาหมายและเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชน  คณะมีความเป็นระเบียบ

เรียบร๎อย สะอาด มีการด าเนินการด๎านขยะอยํางเป็นระบบ รวมทั้ง มีสภาพแวดล๎อมทั่วไปที่เอ้ือตํอการจัด 

การเรียนการสอน 

คณะควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และนิสิตสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยก าหนดนโยบายให๎แตํละภาควิชาจัดประกวดผลงาน เพ่ือคัดเลือกน าเสนอขอรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย

หรือระดับชาติตํอไป  

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีแผนยุทธศาสตร์ และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการพัฒนาบุคลากรและการ

ท างานอยํางมีความสุข โดยมีการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอยํางเป็นกันเองในบุคลากรทุกระดับ ตาม

โครงการสุนทรีย์สนทนา มีการประเมินความพึงพอใจและประเมินภาวะผู๎น าทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา 

โดยควรวิเคราะห์ผลประเมิน เพ่ือการพัฒนาหรือเตรียมความพร๎อมผู๎บริหารรุํนตํอไป รวมทั้งควรมีกลไกติดตาม 

และสนับสนุนการขอต าแหนํงทางวิชาการ เพ่ือแก๎ปัญหาความลําช๎าและเป็นก าลังใจแกํคณาจารย์ 

ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 มีระบบประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ควรมีการชี้แจงความหมายตัวบํงชี้ตํางๆเป็นระยะ เพื่อ

สร๎างความเข๎าใจการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ  และวางแผนจัดเก็บและ รวบรวม 

ข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับตัวบํงชี้และเกณฑ์ 
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ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะก าหนดเอกลักษณ์ได๎ชัดเจน  แตํควรสะท๎อนกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแตํละด๎าน 

โดยเผยแพรํอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สูํนิสิตคณาจารย์และบุคลากรอยํางทั่วถึง และ จัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ในด๎านตําง ๆ เชํน ด๎าน ผลิตบัณฑิต ด๎านวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให๎สอดคล๎อง 

กับเอกลักษณ์ของคณะ และมีการประเมินคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ท่ีก าหนด   

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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๘๙ 

สรุป   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์       ได้รับการรับรอง      ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได๎รับการตีพิมพ์ระดับพอใช๎  คณะควรก าหนดระบบ 

และกลไกเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์เพ่ือรักษาคุณภาพผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษา เชํน คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  จ านวนวิทยานิพนธ์ที่รับผิดชอบ การตรวจสอบความซ้ าซ๎อนของวิทยานิพนธ์ เป็นต๎น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และ มีต าราหรือหนังสือที่ผํานการประเมิน

โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวนมาก โดย ควรสํงเสริม/สนับสนุนให๎สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานเพ่ิม 

มากขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์จ านวนมากที่ยังไมํขอต าแหนํงทางวิชาการ คณะควรใช๎ข๎อมูลจากระบบประกันคุณภาพ 

โดยพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข๎อมูลผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรวบรวมผลงานที่น าไปใช๎ขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ  
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(๒) ควรสํงเสริมหรือสร๎างแรงจูงใจให๎คณาจารย์น าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์แกํหนํวยงาน

และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมคุณคําของงานวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรทบทวนการก าหนดวัตถุประสงคโ์ครงการบริการวิชาการ รวมทั้งจุดมุํงหมายด๎านการน า

ความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   

(๒) คณะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งอยํางจริงจัง แตํการด าเนินงาน 

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในบางขั้นตอนยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการน าผลการประเมินการด าเนินงาน 

ไปปรับปรุงแก๎ไข (Act) ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ จึงควรก าหนดระบบและกลไกรองรับการด าเนินการ

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให๎ครบถ๎วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มีการด าเนินการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและ

วัฒนธรรม เชํน มีอาคารส าหรับกิจกรรมของนิสิต อาคารและสถานที่โดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ต๎นไม๎รํมรื่น  โดยควรเพิ่มมาตรการประหยัดน้ าและกระแสไฟฟูารํวมด๎วย 

(๒) การระบุเปูาหมาย และ ตัวชี้วัดโครงการยังไมํชัดเจน และการสร๎างประโยชน์และคุณคําตํอ

สังคม ยังมีความเป็นรูปธรรมน๎อย ควรท าความเข๎าใจการก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด และมีการติดตาม

พฤติกรรมชุมชนอยํางใกล๎ชิด เพื่อเป็นข๎อมูลแสดงความส าเร็จโครงการ 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาต าแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์  

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

บุคลากรมีความตั้งใจ  ควรมีระบบจัดเก็บข๎อมูล หลักฐาน รวมทั้งมีการสํงเสริมให๎อาจารย์ตระหนัก 

และเข๎าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยเฉพาะในตัวบํงชี้ที่เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลผลิต

ซึ่งเป็นตัวบํงชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกที่แสดงคุณภาพขององค์การในภาพรวม ซึ่ง เป็นการยกระดับระบบ

ประกันคุณภาพ และมีความยั่งยืน 
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ด้านอัตลักษณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

อาจารย์และนิสิตบางสํวนยังไมํทราบและไมํเข๎าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะควรมี

การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจ  เชํน การปฐมนิเทศ นิสิต

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ การประกวดโปสเตอร ์เพื่อสร๎าง ความรํวมมือ

การปฏิบัติตามกลยุทธท์ี่ก าหนด 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  

๑๖.๑   ๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๔.๑๘ 

สรุป   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์      ได้รับการรับรอง      ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 ข๎อความประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาบางข๎อ  ยังไมํสอดคล๎อง 

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และควรน าผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุงระบบการเรียน 

การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต   

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 (๑)  คณะสามารถสร๎างงานสร๎างสรรค์ทางด๎านวรรณศิลป์ให๎เป็นที่ประจักษ์และได๎รับการยอมรับ 

 (๒)  งานวิจัยและต าราสํวนใหญํเป็น ผลงานรายบุคคล ควรสํงเสริม ให๎มีผลงานวิจัยและผลงาน 

ประเภทต าราที่มีผู๎รํวมวิจัยและผู๎รํวมแตํงต ารา เพื่อแสดงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎พัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย  คณะควรสร๎างความ โดดเดํนด๎านการบริการทางวิชาการแกํครูด๎านการเกษตร  ซ่ึงอาจน าไปสูํ

การสร๎างจุดเดํนของคณะให๎เป็นที่ยอมรับจาก ศักยภาพของคณะ   จึงควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 

และอุปสรรคด๎านการบริการวิชาการแกํครูด๎านการเกษตร  เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มีห๎องปฏิบัติการ Micro Teaching และมีศูนย์คุณธรรมจริยธรรมและการให๎ค าปรึกษา ซึ่งมี 

อาจารย์ ประจ าในการด าเนินการ โดยควรเพ่ิมพ้ืนที่รองรับนิสิต  

(๒) มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตํงกาย ที่สอดคล๎องกับคุณลักษณะผู๎ประกอบวิชาชีพคร ู 

(๓) คณะมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด มีสิ่งแวดล๎อมท่ัวไปเอื้อตํอการเรียนการสอน มี

สภาพภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สีเขียว  

(๔) ควรด าเนินการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และนิสิตสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยก าหนดนโยบายให๎แตํละภาควิชา จัดประกวดผลงาน เพ่ือคัดเลือกและสํงผลงานประกวด

ระดับสถาบันหรือระดับชาติตํอไป 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาต าแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์  

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

บุคลากรให๎ความรํวมมือด๎านการประกันคุณภาพ  ควรมีการสํงเสริมใหอ๎าจารย์ตระหนักและเข๎าใจ

ระบบประกันคุณภาพและตัวบํงชี ้ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
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ด้านอัตลักษณ์  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

อาจารย์และนิสิตบางสํวนยังไมํทราบและไมํเข๎าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะควรมี

รูปแบบการประชาสัมพันธท์ี่หลากหลายอยํางตํอเนื่องเพ่ือสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจ เชํน การปฐมนิเทศ  

นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ การประกวดโปสเตอร์  เพื่อสร๎าง

ความรํวมมือการปฏิบัติตามกลยุทธท์ี่ก าหนด และมีการประเมินนิสิตและบัณฑิตตามอัตลักษณ์เป็นระยะ 

๒๑) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก   ๑๑  ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔) ๓.๗๕ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง   ๑๘   ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓   ๔  

๑๒   ๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๖๕ 

   สรุป   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      ได้รับการรับรอง     ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖ คน คณะจึง

ต๎องวางแผนเตรียมความพร๎อมด๎านอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยรองรับการท าหน๎าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยวางแผนระดับคณะ ภาควิชาและระดับบุคคล และมีมาตรการอ่ืนสนับสนุน 

แผนเตรียมความพร๎อม เชํน การลดภาระงานสอน  ภาระงานตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย เป็นต๎น  

(๒) ความพร๎อมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอ ผลงานในแหลํงตพิีมพ์ที่มีคุณภาพ โดย

ออกแบบการเรียนการสอนแบบเน๎นการวิจัย (Research Based Learning) เชํน ก าหนดให๎ศึกษาบทความ

วิชาการ  บทความวิจัย รายงานการวิจัย การให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเภทแหลํงตีพิมพ์งานวิชาการ การประเมิน

คุณภาพแหลํง ตีพิมพ์ และการฝึกฝนทักษะการเขียน ผลงานวิชาการ  รวมถึงการสนับสนุนให๎นิสิต ระดับ

บัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิโดยสนับสนุนคําลงทะเบียน และคําเดินทาง 

(๓) คณะควรสํงเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา และสนับสนุนให๎นิสิตระดับปริญญาตรีเลือก

ศึกษาในแผนสหกิจศึกษา  เนื่องจากคณะมีความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งที่อยูํในบริเวณเขตอุตสาหกรรมที่ได๎รับ 

การสํงเสริม ซึ่งมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง เป็นโอกาสให๎นิสิตได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง โดยควรมอบหมาย 
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ให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมเครือขํายสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก และวางแผนพัฒนาอาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา ทั้งนี้ อาจมีหนํวยงานประสานงานด๎านสหกิจศึกษาระดับวิทยาเขตรองรับการจัดสหกิจศึกษา 

ของคณะอ่ืน ๆ ด๎วย 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรก าหนดประเด็นการจัดการความรู๎ด๎านการวิจัยให๎ครบกระบวนการ  นับตั้งแตํ   

การก าหนดประเด็นวิจัย จนถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อเพ่ิมจ านวนอาจารย์และจ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน 

วารสารระดับตํางๆ 

(๒) การเพ่ิมชํองทางการเผยแพรํผลงานวิจัยไปสูํหนํวยงานหรือองค์กรภายนอกที่เก่ียวข๎องกับ

ผลการวิจัย โดยเสนอผลการวิจัยตํอหนํวยงานหรือองค์กรที่มีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี นอกเหนือ 

จากการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดเฉพาะนักวิชาการ เพื่อ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และอาจเป็นที่มาของแหลํงทุนวิจัยในอนาคต  ซึ่งเป็นการสร๎าง

งานวิจัยตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือตํอยอดองค์ความรู๎ 

(๓) การประมวลหรือสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ ที่มาจาก

การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องไว๎ในบทความเดียวกัน (Review Article) ซึ่งเหมาะสมส าหรับผู๎สนใจทั่วไป 

มากกวําบทความวิจัยที่เป็นประเด็นเฉพาะเรื่องและมีเนื้อหาที่แสดงระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งเป็นผลงานวิชาการ

ประเภทหนึ่งที่น าไปขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ 

(๔) การสนับสนุนทุนการแตํงต ารา หรือหนังสือ ส าหรับอาจารย์ที่ไมํมีผลงานลักษณะนี้มากํอน 

โดยก าหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาต าราหรือหนังสือ ส าหรับอาจารย์ที่มีผลงานแล๎ว ควร

ก าหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเชํนเดียวกับผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินคุณภาพ 

ต าราหรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนกํอนการตีพิมพ์  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพเชํนเดียวกับ

การประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือเพ่ือขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ ซึ่งจะชํวยให๎อาจารย์ที่ยังไมํมี

ประสบการณ์การผลิตผลงานทางวิชาการประเภทนี้  มีโอกาสเรียนรู๎และได๎รับค าแนะน าที่ถูกต๎อง  นอกจากนี้ 

จะชํวยลดเวลาการแก๎ไขปรับปรุงผลงาน ในขั้นตอนการพิจารณาผลงานที่น าไปใช๎ขอก าหนดต าแหนํงทาง

วิชาการ  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมมีความได๎เปรียบในเชิงพ้ืนที่ที่อยูํในบริเวณท่ีต๎องการองค์ความรู๎ เพื่อ 

พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากหนํวยงาน

ภายนอก คณะจึงมีรายได๎จากการบริการวิชาการ และสามารถน าความรู๎และประสบการณ์จากการบริการ

วิชาการมาใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม   

(๑) เพ่ือให๎การบริการวิชาการของคณะมีประโยชน์ในด๎านผลกระทบตํอชุมชน คณะควรก าหนด

นโยบายและประเด็นการบริการวิชาการท่ีเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน โดยส ารวจความต๎องการของ

ชุมชนหรือสภาพปัญหาของชุมชน เชํน มลภาวะ สิ่งแวดล๎อม ขยะ ของเสีย รวมทั้งปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ

ตํอคุณภาพชีวิตกลุํมคนในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เป็นต๎น  โดยอาจารย์ในคณะควรน า ความรู๎ 

ความเชี่ยวชาญมารํวมกันจัดท าแผนบริการวิชาการ   รวมทั้งสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน

ด๎านการบริการวิชาการ เพื่อให๎มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง และติดตาม ประเมินผลกระทบ 

การบริการวิชาการตํอชุมชน  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ 

(๒) ควรทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับ เปูาหมาย

การบริการวิชาการ โดยค านึงถึงผลตามเปูาหมายการบริการวิชาการท่ีจะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

เชํน จ านวน/ประเภทกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการภายหลังการบริการวิชาการของคณะ  การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคคล/กลุํมคน/ประชาชนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต  อันเป็นผลจากการบริการ 

วิชาการ เป็นต๎น  นอกเหนือจากก าหนดตัวชี้วัดด๎านจ านวนโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา และความพึงพอใจ 

ของผู๎รับบริการ 

(๓) คณะควรมีนโยบายให๎นิสิตมีสํวนรํวมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสํงเสริมให๎นิสิต

น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎  และสํงเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) โครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสํวนใหญํเป็นวัฒนธรรมประเพณี ซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตทั่วไปของชุมชน/สังคม คณะควรศึกษาจุดมุํงหมายด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด๎านการด าเนินการตามภารกิจ เพื่อออกแบบโครงการและกิจกรรมที่น าไปสูํ

จุดมุํงหมาย ซึ่งอาจใช๎กิจกรรมตามประเพณีเป็นเครื่องมือที่น าไปสูํเปูาประสงค์ดังกลําว เชํน กิจกรรมไหว๎ครู 

ที่ก าหนดให๎จัดพานไหว๎ครูโดยใช๎เฉพาะวัสดุที่ยํอยสลาย นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ของไทยที่แสดงถึงความระลึกถึงผู๎ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาแล๎ว ทั้งยังเป็นเครื่องมือการสร๎างวัฒนธรรมความ
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รับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อมตํอสังคม  คณะจึงควรก าหนดวัฒนธรรมที่ต๎องการสํงเสริมให๎ชัดเจน การก าหนด

โครงการ/กิจกรรมต๎องเป็นไปในแนวทางที่สํงเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมดังกลําวแกํนิสิต รวมทั้งก าหนดรูปแบบ 

การประเมินความส าเร็จของการสํงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย  

(๒) คณะควรเพิ่มเติมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสังคม  

เชํน การตรงเวลา การเสียสละ นอกจาก จะเป็นการด าเนินงานตามพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แล๎ว  ซึ่งสามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และมีความสอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถประเมินความส าเร็จรํวมกับการประเมินผลการเรียนรู๎

ในขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกประมาณร๎อยละ ๑๑ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการเป็นกลุํม

สถาบันเน๎นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก คณะจึงต๎องมี

อาจารย์ปริญญาเอกอยํางน๎อยร๎อยละ ๔๓ จึงควรวางแผนพัฒนาอาจารย์และแผนจัดหาทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สํวนหนึ่งจัดสรรจากงบประมาณรายได๎ของคณะ  และมหาวิทยาลัยสนับสนุนสํวนหนึ่ง หรือทุน

พัฒนาคณาจารย์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาตํางประเทศท่ีมี  

ความรํวมมือกับ มหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายการรับอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(๒) ควรก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู๎บริหารทุกระดับของคณะในระหวํางด ารงต าแหนํง โดย

ให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุายมีสํวนรํวมในการประเมิน และเปิดเผยผลการประเมินแกํคณาจารย์และบุคลากร 

ทั้งนี้ อาจใช๎แนวทางเดียวกับการประเมินคณบดี เพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารระหวํางการด ารง

ต าแหนํง  ตลอดจนวางแผนพัฒนาผู๎บริหารรุํนตํอไปในอนาคต 

(๓) เแผนประกันคุณภาพการศึกษาแสดงเฉพาะกิจกรรมการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ 

คณะควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยระบุโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม  และประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

ทุกภาคการศึกษา หรืออยํางน๎อยปีการศึกษาละสองครั้ง เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบก าหนดมาตรการสํงเสริมภายในด๎านการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต ทั้งในสํวนที่ก าหนดไว๎ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร และการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์ โดยมีแผนด าเนินการตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู๎โดยก าหนด 

ให๎อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร เพ่ือน าไปออกแบบการจัด 

การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต หรือจัดท าแผนพัฒนานิสิตซึ่งบูรณาการรํวมกันระหวํางการเรียน

การสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยประเมินคุณลักษณะนิสิตเป็นระยะระหวํางการศึกษาในหลักสูตรรํวมกับ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

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  

๑๒  ๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๕๘ 

สรุป   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา      ได้รับการรับรอง       ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) วิทยาเขตศรีราชาอยูใํนพ้ืนที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เอ้ือตํอการจัดการศึกษาแบบ 

สหกิจศึกษา ซึ่งจะท าให๎นิสิตสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ และพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทาง ปัญญาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติได๎เป็นอยํางดี คณะควรวางแผนเตรียมความพร๎อม อาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา โดยให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมเครือขํายสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก ทั้งนี้ อาจมี 

หนํวยงานประสานงานด๎านสหกิจศึกษาระดับวิทยาเขต  นอกจากนี้  กระบวนการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาจะ

เป็นโอกาสให๎อาจารย์ที่ปรึกษาเข๎าถึงผู๎ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถให๎ค าปรึกษาหรือ แนวทาง

แก๎ปัญหา  ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการ อันน าไปสูํการพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต๎องการของ

ผู๎ใช๎ประโยชน์ สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมของผลงานวิจัย นอกเหนือจากองค์ความรู๎จากการวิจัย รวมถึงการน า 

ความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง  
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(๒) คณะมีคณาจารย์ที่มีความสามารถด๎านการวิจัยและการเสนอบทความทางวิชาการ ดังที่

ปรากฏวํามีอาจารย์จ านวนหนึ่งมีผลงานอยํางตํอเนื่อง คณะจึงควร มอบหมายให๎อาจารย์เหลํานี้มีบทบาท

การเตรียมความพร๎อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอผลงาน ในแหลํงตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยท าหน๎าที่ให๎

ค าแนะน าเก่ียวกับการเขียนผลงานวิชาการ  การให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเภทแหลํงตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ  

การประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ แนวทางการพิจารณาคุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุม 

วิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการวิจัยเป็นฐาน (Research 

Based Learning) เชํน ก าหนดให๎นิสิตศึกษาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย 

รายงานการวิจัย และควรสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจ าที่มีการเผยแพรํบทความวิจัยอยํางตํอเนื่อง  

(๑) ควรก าหนดประเด็นความรู๎ด๎านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์และจ านวน 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับตําง ๆ  

(๒) คณะควรเพิ่มชํองทางการเผยแพรํผลงานวิจัยไปสูํหนํวยงานหรือองค์กรภายนอกที่เก่ียวข๎อง 

กับประเด็นการวิจัยโดยตรง โดยน าเสนอผลงานวิจัยกับกลุํมเปูาหมาย  เพ่ือขยายขอบเขตการใช๎ ประโยชน์

ไปยังผู๎มีโอกาสใช๎ประโยชน์จากการวิจัย  โดยการเข๎ารํวมประชุมกับกลุํมหรือชมรมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม

ชายทะเลตะวันออก ซึ่งอาจท าให๎ได๎รับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก  เพ่ือพัฒนาการวิจัยให๎ตอบสนองตํอ

ความต๎องการของผู๎ใช๎   และเปูาหมายด๎านการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหรือตํอยอดองค์ความรู๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) การบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมใช๎เวลาทั้งในและนอกเวลา 

ปฏิบัติงานคํอนข๎างมาก นับตั้งแตํการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล อีกทั้งต๎องมี

การด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง จึงจะสามารถบรรลุเปูาหมายพันธกิจด๎านการบริการวิชาการ  ผู๎รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมจึงควรออกแบบโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการเรียน

การสอนและการวิจัย  และมีสํวนรํวมตั้งแตํขั้นตอนการจัดท าแผนบริการวิชาการ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์

และเปูาหมาย การบริการวิชาการ  เชํน ประโยชน์หรือคุณคําตํอชุมชน องค์กรที่รับบริการ เพื่อออกแบบ
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โครงการ/กิจกรรมที่น าไปสูํเปูาหมายการบริการวิชาการ และสามารถน าความรู๎และประสบการณ์มาใช๎

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็นมูลคําเพ่ิมของพันธกิจการบริการวิชาการ 

(๒) คณะควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการบริการวิชาการ เพิ่มเติมจากตัวชี้วัด

ด๎านจ านวนผู๎รับบริการ หรือระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ เชํน จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ เพื่อให ๎

สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการบริการวิชาการ และน าผลประเมินมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรสํงเสริมให๎นิสิตมีสํวนรํวมในการพัฒนาสุนทรียภาพของคณะด๎วยกิจกรรม ๕ ส โดยจัด 

แบํงพ้ืนที่ห๎องปฏิบัติการให๎นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหรือใช๎ห๎องปฏิบัติการรับผิดชอบ  

(๒) ควรพัฒนาตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีแสดงถึงประโยชน์และคุณคําของกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม เชํน จ านวนบุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ร๎อยละของนิสิตที่เข๎ารํวมกิจกรรม

อยํางตํอเนื่อง (ไมํนับซ้ า) เพ่ือให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายด๎านการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะมีอาจารย์รุํนใหมํที่มีความเป็นนักวิชาการ  ซึ่งจะเป็นผู๎บริหารของคณะในอนาคต จึงควร

วางแผนพัฒนาเพื่อเตรียมเป็นผู๎บริหารรุํนใหมํ โดยเฉพาะความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คณะควรสํงเสริม 

การเข๎าอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู๎บริหารสถาบันอุดมศึกษา (น.บ.ม.) ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาหรือหลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ  หรือเสนอให๎วิทยาเขตพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหาร

สายวิชาการ    โดยใช๎กรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ี ก.พ.อ.ก าหนด

เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  

(๒) คณะควรวางแผนพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ โดยพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพ่ือเตรียมผลงานที่ใช๎ในการขอต าแหนํงทางวิชาการ เชํน ขั้นตอนการพิจารณาโครงรํางการวิจัย  การจัดหาและ

สนับสนุนคําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎ค าปรึกษาด๎านการผลิตต าราหรือหนังสือ และให๎มีการประเมินคุณภาพ

ต าราหรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากคณะหรือมหาวิทยาลัยกํอนการตีพิมพ์  โดยผู๎ทรงคุณวุฒิและใช๎เกณฑ์ 

การพิจารณาผลงานเชํนเดียวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ  

(๓) การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นข๎อมูล/เอกสารที่ต๎อง

จัดเก็บ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ได๎แกํ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย  

ผลงานทางวิชาการ  ให๎เป็นสํวนหนึ่งของการสนับสนุนการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ และสามารถน าไปวางแผน
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มอบหมายภาระงานที่เอ้ือตํอการเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ โดยงานการเจ๎าหน๎าที่คณะอ านวยความสะดวก

ด๎านการรวบรวมข๎อมูลผลงานอาจารย์  เพ่ือแจ๎งให๎อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและจ านวนผลงานตามเกณฑ์ขอ

ก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ จัดท าแบบค าขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการตํอไป  

ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบก าหนดมาตรการสํงเสริมภายใน ประเด็นที่เป็น

ความส าคัญเรํงดํวน เชํน คุณวุฒิอาจารย์ งานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์  เป็นต๎น ซึ่งเป็นประเด็นสํงเสริม

การพัฒนาอัตลักษณ์  เมื่อผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายหรืออยูํในระดับดี คณะสามารถเปลี่ยนแปลง 

มาตรการสํงเสริมภายในได๎ตามความจ าเป็นเรํงดํวน  

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 

๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๕๓ 

สรุป   คณะวิทยาการจัดการ             ได้รับการรับรอง       ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์ 

คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน ๙ คน  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์จ านวน ๘ คน และไมํมีอาจารย์ตั้งแตํระดับรอง

ศาสตราจารย์   

(๑) คณะควรทบทวนแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะต๎องวางแผนเพ่ิมอาจารย์ที่

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร นิพนธ์ รองรับนิสิตปริญญาโทที่จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

เพ่ือมิให๎เสียโอกาสในการรับนิสิตระดับปริญญาโท โดยวางแผนภาระงานให๎อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอกมี

ผลงานวิจัย รวมทั้งมอบหมายให๎อาจารย์ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์มีภาระงานสอนที่เหมาะสมกับแผนการผลิต 

ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหนํง 
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ระดับรองศาสตราจารย์ เชํน การจัดสรรทุนสนับสนุนการแตํงต าราหรือหนังสือ การก าหนด ผู๎ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาต าราหรือหนังสือตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อให๎ค าแนะน าการปรับปรุง

ต าราหรือหนังสือ  ให๎อยูํในระดับคุณภาพการประเมินผลงานวิชาการ  

(๒) การเตรียมความพร๎อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์หรือ  

สารนิพนธ ์โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับ กระบวนการตีพิมพ์ผลงาน เชํน การพิจารณาบทความกํอนการตีพิมพ์ 

ประเภทและการประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์  แนวทางการพิจารณาคุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

หรือการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ รวมทั้งการออกแบบการเรียนการสอนให๎มีการศึกษา

ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย และสนับสนุนให๎นิสิตเข๎ารํวมประชุม 

วิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

(๓) การวางแผนรองรับการตีพิมพ์ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษา เชํน การจัดประชุมเสนอผลงาน 

นิสิตปริญญาโทรํวมกับคณะเศรษฐศาสตร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดท าวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค๎นผลงานผู๎ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทที่บุคคลภายนอกเข๎าถึงได๎  เป็นต๎น 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนอาจารย์ที่ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีการศึกษา 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  มีแนวโน๎มลดลง ๑๒   ๔ และ ๓ เรื่อง  และ ๑๗   ๘  และ ๗ คน   

(๑) คณะควรศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอํอนด๎านการวิจัย เพ่ือทบทวนระบบบริหาร 

งานวิจัยของคณะ ซึ่งอาจได๎รับผลกระทบจาก การเพ่ิมหลักสูตรและ/หรือจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึนจากการจัด

การศึกษาโครงการพิเศษในเวลาราชการ รวมทั้งศึกษาระบบบริหารงานวิจัยคณะอ่ืน ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบ 

บริหารงานวิจัยของคณะ 

(๒) คณะควรพิจารณาทบทวนคุณสมบัติผู๎ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยควรเพ่ิมเติม 

คุณสมบัติด๎านการวิจัยนอกเหนือจากเกณฑ์ระยะเวลาปฏิบัติงาน เชํน ต๎องมีงานวิจัยอยํางน๎อย ๑ เรื่องท่ีเป็น 

ผู๎รับผิดชอบหลัก เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกเน๎นการพัฒนานักวิชาการท่ีมีความรู๎ ความสามารถ  

ระดับสูงโดยกระบวนการวิจัย ประสบการณ์การวิจัยกํอนเข๎าศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการศึกษา

ระดับปริญญาเอก รวมทั้งระยะเวลาการส าเร็จศึกษา ทั้งนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถท าหน๎าที่อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได๎ทันที 

(๓) คณะควรเพิ่มเติมขั้นตอนการประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือส าหรับผู๎ที่ได๎รับทุนสนับสนุน 

การแตํงต าราหรือหนังสือ โดยก าหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การประเมินผลงานทางวิชาการ

ประเภทต าราหรือหนังสือ ท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับคุณภาพต าราหรือหนังสือ และมีการประเมินคุณภาพ 
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ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการกํอนการตีพิมพ์ และ

เมื่อตีพิมพ์เผยแพรํสามารถใช๎เป็นผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ ซึ่งชํวย ลดระยะเวลาในขั้นตอน

การแก๎ไขผลงานตามความเห็นของคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน๎าที่ประเมินผลงานวิชาการ  และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

(๔) คณะควรก าหนดนโ ยบายด๎านวิชาการก่ียวกับการ ใช๎ต าราหลักในรายวิชาตําง  การใช๎ 

ต าราหลัก   ซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์ประจ าคณะต๎องเป็นต าราที่ประเมินผํานตามเกณฑ์เชํนเดียวกับต าราที่

ได๎รับทุนสนับสนุนการแตํงต าราจากคณะ  จึงจะสามารถน ามาใช๎ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการจ านวนมาก โดยใช๎จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม  หรือ

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติได๎เม่ือเทียบกับแผน เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จระดับโครงการและ 

แผนบริการวิชาการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกลําวยังไมํสะท๎อนความส าเร็จการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต๎องการ 

และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน    

(๑) การจัดท าแผนบริการวิชาการควรพิจารณาเปูาหมายของการบริการวิชาการท่ีก าหนดไว๎ใน

มาตรฐานด๎านการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จแผนบริการ

วิชาการ   โดยการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต๎องเป็นเครื่องมือที่น าไปสูํการบรรลุเปูาหมายของการบริการ

วิชาการ  คณะควรชี้แจงเปูาหมายของการบริการวิชาการให๎แกํผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  เพื่อก าหนด

วัตถุประสงค์ ออกแบบโครงการ/กิจกรรม และก าหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

และน าไปสูํเปูาหมายการบริการวิชาการ    

(๒)  คณะควรทบทวนระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงการน าความรู๎

หรือประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย  เชํน ก าหนดให๎

นิสิตในรายวิชามีสํวนรํวมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต๎องด าเนินการ

ตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา ๒ ครั้ง  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่รับบริการ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และ  

ประเพณีอยํางตํอเนื่อง   

(๑) ควรก าหนดประเด็นสํงเสริมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม เชํน การประหยัด โดยเผยแพรํ 

ให๎นิสิต อาจารย์และบุคลากรทราบอยํางทั่วถึง   

(๒) ทบทวนการจัดท าแผนงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่

สอดคล๎องกับเปูาหมายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ระบุในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือออกแบบ

โครงการ/ กิจกรรม และก าหนดตัวชี้วัดการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ

ประเมินมิติผลกระทบด๎านประโยชน์และคุณคํา  

(๓) สํงเสริมนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ให๎มีสํวนรํวมพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  เชํน การรักษาความสะอาด  การรักษาสภาพแวดล๎อม  การจัดกิจกรรม ๕ ส  เป็นต๎น 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ปัจจุบันคณะมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ ๑๗.๘๒ และไมํมีอาจารย์ที่มี ต าแหนํง

ทางวิชาการตั้งแตํระดับรองศาสตราจารย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง 

กลุํมสถาบันที่เน๎นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก คณะจึงต๎องม ี

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔๓  และต๎องมีอาจารย์ตั้งแตํระดับรองศาสตราจารย์

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๒  คุณภาพอาจารย์จึงจะอยูํในระดับดี  คณะและภาควิชาตําง ๆ ต๎อง รํวมกันทบทวน

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะด๎านคุณวุฒิและ ต าแหนํงทางวิชาการ เพื่อก าหนด

เปูาหมายด๎านคุณภาพอาจารย ์ระยะ ๓ – ๕ ปี  ที่สอดคล๎องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง โดย

วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสํงผลกระทบตํอแผนการพัฒนาอาจารย์ เชํน แผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ข๎อมูลอายุงาน คุณวุฒิ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนทุกระดับทุกโครงการ 

เป็นต๎น โดยมอบหมายให๎อาจารย์เสนอแผนภาระงานรายบุคคล เพ่ือจัดท าแผนภาระงานระดับภาควิชา 

คณะ และน ามาใช๎ประกอบการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   โดยคณะกรรมการประจ าคณะ

มีการประเมินและติดตามแผนภาระงานทุกภาคการศึกษา  และประเมินแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นประจ าทุกปี 
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(๒) แผนงานพัฒนาคุณภาพระบุเฉพาะกิจกรรมหลักด๎านการประกันคุณภาพตามชํวงเวลาตําง  ๆ

ยังไมํมีแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ โดยวิเคราะห์สาเหตุของตัวบํงชี้ที่มีผลประเมินระดับ

พอใช๎ เพ่ือก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งระบุวิธีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

(๓) วิทยาเขตศรีราชาควรมีนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาที่

เหมาะสมกับการด าเนินงานระดับภาควิชา  และการประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร เพ่ือให๎สอดคล๎อง

กับการจัดการศึกษาตามประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งจะท าให๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข๎าถึงระดับหนํวยยํอยที่จัดการเรียน

การสอน และสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาถึงระดับหนํวยงานที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตโดยตรง 

ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบก าหนดมาตรการสํงเสริมภายใน ประเด็นที่เป็น

ความส าคัญเรํงดํวน เชํน คุณวุฒิอาจารย์  ต าแหนํงทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์  เป็นต๎น ซึ่ง

กํอให๎เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ    

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  

๑๒  ๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑ และ ๑๘.๒) 

๓.๕๑ 

สรุป   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ     ได้รับการรับรอง      ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด๎านพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทางในระดับ 

ปริญญาตรีเพียงแหํงเดียว ผลิตบุคลากรปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริหารจัดการการคมนาคมทางน้ า ตั้งแตํ 

ทําเรือ การเดินเรือและการบ ารุงรักษา วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาด๎านคมนาคม และ  
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การขนสํง เชํน โลจิสติกส์ คลังสินค๎า  การประกันภัย เป็นต๎น และควรพัฒนานิสิตให๎มีทักษะทางภาษา  

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการท างานของบัณฑิต 

(๒) วิทยาลัยควรวางแผนการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงความสามารถทางวิชาการ และ 

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นพื้นฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท  

นอกจากการพิจารณาเฉพาะด๎านจ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนภายนอก จ านวน ๑๒  โครงการ 

จากโครงการวิจัย ๑๖ โครงการ ผลงานวิจัยจ านวนมากไมํมีการตีพิมพ์ เนื่องจากเงื่อนไขการรับทุนวิจัย  

อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยสามารถน าเสนอบางประเด็นจากงานวิจัยในรูปแบบบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) การบริการวิชาการในปัจจุบันมีรูปแบบกิจกรรมการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อสร๎าง 

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในองค์ความรู๎ที่วิทยาลัยเชี่ยวชาญมีจ านวนน๎อย 

ผู๎บริหารคณะควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีผํานมา โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์โครงการ /

กิจกรรม เปรียบเทียบกับเปูาหมายการบริการวิชาการตามพันธกิจการบริการวิชาการท่ีระบุไวต๎ามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยควรระบ ุ“ชุมชน” ที่รับบริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย จากผล

ส ารวจความต๎องการ  เพื่อวางแผนรํวมกับชุมชน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์และด าเนินงานตํอเนื่อง และติดตามผล

การด าเนินโครงการตามเปูาหมายการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

(๒) คณะควรก าหนดให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ โดยอาจารย์

ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกันก าหนดเปูาหมายการบริการวิชาการ  เพื่อ จัดท าแผน

บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต๎องการของชุมชนหรือหนํวยงานตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ก าหนด

เปูาประสงค์ในมิติประโยชนแ์ละผลกระทบที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํผู๎รับบริการ โดย ออกแบบโครงการ/

กิจกรรมให๎มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง เพื่อน าไปสูํเปูาหมาย และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน 

หรือหนํวยงาน  และก าหนดให๎ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่แสดงความส าเร็จการบริการวิชาการ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

วิทยาลัยมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีท่ีมีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ควรเพิ่มเติม

วัฒนธรรมที่สํงเสริมคุณลักษณะเฉพาะที่มีความส าคัญตํอผู๎ปฏิบัติงานด๎านพาณิชยนาวี เชํน การตรงตํอเวลา 

ความมีระเบียบวินัย เป็นต๎น โดยก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ของนิสิต  รวมทั้งเผยแพรํและชี้แจงให๎บุคลากร 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนิสิตเข๎าใจวัตถุประสงค์การเสริมสร๎างวัฒนธรรมดังกลําว ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ของทุกหนํวยงานที่สํงเสริมวัฒนธรรมนิสิต เพ่ือให๎ทุกฝุายรํวมมือพัฒนานิสิตให๎มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรม

ที่ต๎องการสํงเสริม 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ   

(๑) วิทยาลัยมีคณาจารย์ที่เป็นผู๎มีความรู๎ด๎านวิชาการซึ่งเป็นคนรุํนใหมํ และมีอาจารย์สํวนหนึ่งที่

มีความสามารถด๎านวิชาชีพพาณิชยนาวีที่มปีระสบการณ ์ สอดคล๎องกับหลักสูตรที่ประกอบด๎วยภาคทฤษฎี

ด๎านวิชาการและภาคฝึกปฏิบัติทางทะเล เพ่ือให๎วิทยาลัยมีความพร๎อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อาจารย์ต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เชํน ปรัชญาการจัดการศึกษา มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา  พันธกิจ เป็นต๎น เพ่ือจัดการศึกษาอยํางมีมาตรฐานคุณภาพ วิทยาลัยควรให๎ความรู๎  

ความเข๎าใจ และเตรียมความพร๎อมด๎านการบริหารให๎แกํผู๎บริหารคณะ ซึ่งสํวนใหญํเป็นผู๎บริหารรุํนใหมํ หรือ

เสนอให๎วิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการ โดยใช๎กรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรการพัฒนา นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ี ก.พ.อ.ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

(๒) วิทยาลัยควรวางแผนด๎านอัตราก าลังรํวมกับแผนพัฒนาอาจารย์ด๎านคุณวุฒิและต าแหนํ ง

ทางวิชาการ  โดยมีเปูาหมายให๎คุณภาพอาจารย์ไมํต่ ากวําระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง  โดยมีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี 

เทําท่ีจ าเป็น  ก าหนดให๎อาจารย์เสนอแผนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ เพื่อพิจารณาภาระงานที่เหมาะสม ก ากับ

ติดตามแผนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ และแผนพัฒนาอาจารย์ทุกภาคการศึกษา รวมทั้งติดตามความก๎าวหน๎า

ของอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอให๎ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๓) แผนประกันคุณภาพการศึกษาไมํครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพ ซึ่ง

ควรระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ และให๎เป็นสํวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ

ก ากับ ติดตาม และประเมินการด าเนินงานอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
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(๔) วิทยาเขตศรีราชาควรมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ      

การด าเนินงานระดับภาควิชา และประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจะท า

ให๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของ การปฏิบัติงานปกติ  และเป็นวัฒนธรรม

คุณภาพ   

     ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

วิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัจจัยหรือสาเหตุที่สํงผลตํอคุณภาพการด าเนินตามพันธกิจ ๔ ด๎าน เนื่องจาก 

ผลประเมินคุณภาพของวิทยาลัยอยูํในระดับไมํสูงนัก เพ่ือก าหนดเป็นมาตรสํงเสริมภายในด๎านการพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินงานตามพันธกิจ   

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  

๑๒  ๑๖.๑   ๑๗   ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๓.๙๖ 

  สรุป   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร    ได้รับการรับรอง   ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) บัณฑิตมีความรู๎ทางด๎านสหสาขา สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน คณะ 

ควรพัฒนาระบบที่สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางตลาดงานกับนิสิต เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได๎งานท าที่สูงขึ้น  

(๒) นายจ๎างต๎องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา รองลงมาคือ

ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ คณะควรออกแบบการเรียนการสอนสํงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เชํน โครงงาน  

รวมทั้งเพ่ิมทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษให๎มากขึ้น 

(๓) ควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยส าหรับนิสิตในการใช๎เป็นที่อํานหนังสือ หรือท า 

กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ก าหนดเอกลักษณ์ด๎านงานวิจัยไว๎อยํางชัดเจน 

คือ “การน าองค์ความรู๎พ้ืนฐานเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย” และ “การน าองค์ความรู๎พ้ืนฐานเพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน” มีโครงการวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง ๓๐ โครงการ  

(๑) คณะควรตีพิมพ์งานวิจัยที่มีมากถึง ๓๐ โครงการ เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ไปสูํสังคมภายนอก  

(๒) คณะมีงานวิจัยที่มีความนําสนใจ จึงควรจัดท าแผนงาน/โครงการรวมทั้งสร๎างระบบและ

กลไกของคณะ  เพ่ือน างานวิจัยเหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์กับชุมชน/หนํวยงานภายนอกให๎มากขึ้น   เชํน การจัด

ประชุมทางวิชาการ การจัดท าเว็บไซต์  เป็นต๎น 

(๓) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก (บทความเพียง ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือที่ประเมิน

ผํานตามเกณฑ์ ๑ เลํม) คณะควรก าหนดระบบและกลไกพัฒนาผลงานวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ โดยมี

ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาต าราหรือหนังสือจากเอกสารค าสอน เพื่อให๎มีต าราที่มีคุณภาพ

อาจารย์สามารถน าไปใชข๎อต าแหนํงทางวิชาการด๎วยความมั่นใจ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) โครงการบริการวิชาการท่ีสามารถน ามาบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนและการวิจัยได๎ 

ทุกโครงการ และเป็นโครงการที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนได๎เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในพื้นท่ีที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงควรสํงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น โดยจัดท า แผนบริการวิชาการ 

ระยะกลาง  เพื่อให๎มีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชนและสามารถถอดเป็น

บทเรียนที่น ามา บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้งสร๎างงานวิจัยที่น า  

ไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน หรือพัฒนาเป็นบทความน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพราะปัญหา 

ชุมชนไมํวําในระดับชนบทหรือเมืองเป็นสิ่งที่เรียนรู๎รํวมกันได๎ 

(๒) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริการวิชาการท่ีโดดเดํนมีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดท าอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร 

รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด  โครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมี

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาลายผ๎า “ เบญจพรรณมงคล ” จดลิขสิทธิโ์ดยกลุํมแมํบ๎าน ซึ่งสร๎าง 

ประโยชน์และเพ่ิมมูลคําสินค๎าให๎กับชุมชน 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะควรก าหนดเปูาหมายของแผนหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถท าให๎

เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมากขึ้น และก าหนดเปูาหมายความส าเร็จตามแผน/โครงการ 

ให๎ชัดเจน 

(๒) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่กว๎างขวาง จึงควรให๎ความส าคัญเรื่อง

การรักษาความปลอดภัยของนิสิตในเวลากลางคืน โดยการเพ่ิมไฟแสงสวําง  

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  ตัวบํงชี ้(๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓   ๔  ๑๒  

๑๖.๑  ๑๗   ๑๘.๑ และ  ๑๘.๒) 

๓.๗๓ 

สรุป   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์       ได้รับการรับรอง      ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ร๎อยละการมีงานท าของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนครสูงกวําบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากวิทยาเขตอ่ืน ๆ บัณฑิตมีความรู๎สหสาขา จึงสามารถ 

บูรณาการความรู๎ในสาขาตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน  

(๑) คณะควรมีการพัฒนาระบบที่สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางตลาดงานกับนิสิต เพ่ือเพ่ิมโอกาส 

การมีงานท า 
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(๒) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิต พบวําผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการบัณฑิตท่ีสามารถ

ประยุกต์ความรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ และมีระเบียบ 

วินัยในการท างาน คณะจึงควรจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งสามารถพัฒนาคุณสมบัติตามที่ผู๎ใช๎บัณฑิต 

ต๎องการ และพัฒนาด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษให๎มากขึ้น  

(๓) คณะควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยส าหรับนิสิต เพื่อเป็นสถานที่อํานหนังสือ 

หรือท ากิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีมี่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อยํางตํอเนื่อง เป็นปัจจัย 

สนับสนุนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนิสิต โดยได๎รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เชํน รางวัล จาก

การแขํงขันฮอนด๎าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ ๑๑ รางวัลชมเชยอันดับ ๑-๓ การแขํงขันประกวดสะพานเหล็ก 

นานาชาติ เป็นต๎น 

(๑) คณะมีโครงการวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง ๒๖ โครงการ แตํมีผลงานตีพิมพ์

จ านวนหนึ่ง จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพรํองค์ความรู๎และแสดงความก๎าวหน๎า 

ทางวิชาการ  

(๒) คณะควรก าหนดมาตรการสํงเสริมการขอต าแหนํงทางวิชาการ เชํน การลดภาระงานสอน 

การสนับสนุนทุนผลิตต ารา หนังสือ เป็นต๎น 

(๓) คณะมีงานวิจัยที่น าไปสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนคํอนข๎างน๎อย งานวิจัยสํวนใหญํอยูํใน

ฐานข๎อมูลที่บุคคลภายนอกเข๎าถึงได๎ แตํยังไมํมีระบบเก็บข๎อมูลผู๎สืบค๎นผลงานวิจัย จึงยังไมํมีข๎อมูลชัดเจนวํา 

น าไปใช๎ประโยชน์ แตํเป็นผลงานวิจัยที่มี ความนําสนใจ คณะควรจัดท าแผนงาน/โครงการ สร๎างระบบและ

กลไกการเผยแพรํและติดตามการน างานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เชํน การลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยบันทึก

ข๎อมูลสถานที่ติดตํอ เพื่อติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 

(๔) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก (ต าราหรือหนังสือที่ได๎รับพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนํง 

ทางวิชาการ ๑ เลํม) คณะควรแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ค าแนะน าต าราหรือหนังสือที่อาจารย์ผลิตขึ้นให๎เป็น

ต าราที่มีคุณภาพ เพ่ือสร๎างความม่ันใจในการน าผลงานไปใช๎ขอต าแหนํงทางวิชาการ  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก ที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน เนื่องจาก 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในบริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี

โรงเรียนมัธยมอยูํบริเวณใกล๎เคียง คณะควรมีสํวนรํวมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และการศึกษาระดับ 

พ้ืนฐานในชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น 

(๒) วิทยาเขตมีการบริการวิชาการท่ีโดดเดํนมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดท าอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด 

มีโครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ในการพัฒนาลายผ๎า ชื่อลาย “เบญจพรรณมงคล”  

(๓) คณะควรจัดท าแผนบริการวิชาการท่ีก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรม

จ านวนหนึ่งหรือทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชน

และสามารถถอดเป็นบทเรียนที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้ง

สามารถสร๎างงานวิจัยที่น าไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน ผลงานเหลํานี้สามารถ พัฒนาเป็นบทความน าเสนอใน

เวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพราะปัญหาชุมชนไมํวําในระดับชนบท หรือชุมชนเมืองเป็นสิ่งที่เรียนรู๎

รํวมกันได๎ 

(๔) ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการของคณะให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชน 

ให๎กว๎างขวางและท่ัวถึงมากข้ึน โดยเน๎นด๎านการน าความรู๎ทางด๎านวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปปรับปรุง และ/

หรือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีอาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ  และตกแตํงอยํางมีความสุนทรีย์งดงามอยําง

ศิลปะไทย คือ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม อุทยานบัว และพ้ืนที่หนองหานเฉลิมพระเกียรติ 

(๒) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร๎างประโยชน์และคุณคํา

ให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมากข้ึน  โดยก าหนดเปูาหมายความส าเร็จตามแผน/โครงการให๎ชัดเจน 

(๓) ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตในด๎านกายภาพ และ ภูมิทัศน์   

มาปรับปรุงสถานที่ให๎สวยงามรํมรื่นอยูํเสมอ 
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(๔) เนื่องจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่กว๎างขวาง จึงควรพิจารณาให๎

ความส าคัญด๎านการรักษาความปลอดภัยของนิสิตในเวลากลางคืน โดยเพิ่มไฟแสงสวําง   
ด้านการพัฒนาอาจารย์ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงวิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์เพียง ๓ คน คณะควรพัฒนา

ระบบพ่ีเลี้ยงและสร๎างเครือขํายการวิจัยกับหนํวยงานอื่น รวมทั้ง พัฒนาผลงานทางวิชาการโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  

๒๗) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก  ๑๑   ตัวบํงชี้  ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔) ๓.๕๗ 

๒. ตัวบํงชี้ทั้ง   ๑๘  ตัวบํงชี ้(๒๐ ประเด็น)  ≥ ๓.๕๑  (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่  ๓  ๔  

๑๒  ๑๖.๑  ๑๗  ๑๘.๑  และ ๑๘.๒) 

๓.๕๒ 

        สรุป  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      ได้รับการรับรอง      ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) นายจ๎างต๎องการบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต 

คณะควรพิจารณาก าหนดเป็นพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที่ต๎องการสํงเสริม และเผยแพรํให๎นิสิต อาจารย ์

และบุคลากรทราบอยํางท่ัวถึง  โดยจัดท าแผนพัฒนานิสิตที่ด าเนินการรํวมกันระหวํางฝุายวิชาการและฝุาย

พัฒนานิสิต 

(๒) ควรเพิ่มทักษะความรู๎ให๎กับบัณฑิตในด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา 

อังกฤษ เพื่อเตรียมบัณฑิตให๎มีความพร๎อมการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน   

(๓) คณะควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยส าหรับนิสิตในการใช๎เป็นที่อํานหนังสือ 

หรือจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 

(๔) ควรสํงเสริมหรือมีกระบวนการให๎นิสิตระดับปริญญาโทมีผลงานตีพิมพ์ที่ผํานกระบวนการ

กลั่นกรองโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

จ านวนบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์มีจ านวนน๎อย คณะมีโครงการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง 

๓๓ โครงการ  ควรน างานวิจัยเหลํานี้มาตีพิมพ์เพ่ือเผยแพรํองค์ ความรู๎ไปสูํสังคมภายนอก   เพื่อแสดง

ความสามารถทางวิชาการของคณาจารย์ 

(๑) คณะควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์น าผลงานวิจัยมาตีพิมพ์ให๎มากขึ้น 

(๒) คณะควรมีการทบทวนมาตรการสํงเสริมให๎อาจารย์ขอต าแหนํงทางวิชาการ  

(๓) คณะมีงานวิจัยที่น าไปสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนคํอนข๎างน๎อย เพียง ๙ เรื่อง  งานวิจัย

สํวนใหญํอยูํในลักษณะของฐานข๎อมูล ซึ่งยังไมํมีข๎อมูลชัดเจนวําน าไปใช๎ประโยชน์ อยํางเป็นรูปธรรม แตํ

งานวิจัยเหลํานี้มีความนําสนใจ คณะควรก าหนดระบบและกลไกการเผยแพรํและติดตามการน าไปใช๎ประโยชน์  

โดยจัดท าฐานข๎อมูลบุคคลภายนอกที่เข๎าใช๎ฐานข๎อมูล   

(๔) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก จึงควรจัดท าแผนงาน/โครงการของคณะเพ่ือสร๎างผลงาน

ทางวิชาการและพัฒนาต าราหรือหนังสืออยํางเรํงดํวน โดยแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ค าแนะน าต าราหรือหนังสือ 

เพ่ือให๎เป็นต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพ  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรมีการจัดท าแผนซึ่งก าหนดเปูาหมายงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน และด าเนินการ  

อยํางตํอเนื่อง  เพ่ือติดตามผลกระทบตํอชุมชน  และสามารถถอดเป็นบทเรียนที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน  

หรือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้งพัฒนางานวิจัยที่น าไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน และพัฒนาเป็นผลงาน

ในรูปแบบบทความทางวิชาการน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ

(๒) คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนได๎เป็นจ านวนมาก  

เนื่องจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในบริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และมีองค์ความรู๎ที่เป็นภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นอยูํเป็น จ านวนมาก   จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะวิชามี

สํวนรํวมการพัฒนาอาชีพชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น 

(๓) คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนใกล๎เคียงได๎

จ านวนมาก เชํน โครงการฝึกอบรมการผ๎าฝูายย๎อมคราม ท าบัญชีครัวเรือโรงเรียนบ๎านหนองหอย โครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถท าให๎เกิดประโยชน์ 

และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมากข้ึน โดยก าหนดเปูาหมายความส าเร็จตามแผน/โครงการให๎ชัดเจน 

(๒) ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด๎านกายภาพ และภูมิทัศน์ 

มาปรับปรุงสถานที่ให๎สวยงามรํมรื่นอยูํเสมอ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนใกล๎เคียง เชํน 

โครงการฝึกอบรมการผ๎าฝูายย๎อมคราม ท าบัญชีครัวเรือโรงเรียนบ๎านหนองหอย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร 

(๒) คณะมีโครงการบริการวิชาการจ านวนมากที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 

เนื่องจากวิทยาเขตตั้งอยูํในบริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีความรู๎ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นอยูํเป็นจ านวนมาก  จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะมีสํวนรํวมพัฒนาอาชีพชุมชนรอบข๎างให๎

เข็มแข็ง  

(๓) วิทยาเขตมีการบริการวิชาการท่ีโดดเดํนมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดท าอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด 

มีโครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ในการพัฒนาลายผ๎า ชื่อลาย “  เบญจพรรณมงคล ” จดลิขสิทธิ์ โดยกลุํมแมํบ๎านและสร๎า งมูลคําเพ่ิมสินค๎า  

ให๎กับชุมชน 



 

หน้า | ๑๘๐ 

๖. ภาคผนวก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ  

๖.๑.๑ คณะเกษตร 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๒๗ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๙๕ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๔.๔๖ ดี 
๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๔.๑๙ ดี 
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๔๔ ดี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๖๖ ดีมาก 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๙๖ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๓๔ ดี 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๖๑ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน    

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๐ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๕๕ ดีมาก 
หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑   



 

หน้า | ๑๘๑ 

๖.๑.๒ คณะบริหารธุรกิจ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๑๒ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๕ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๐.๓๘ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๐๘ พอใช๎ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ พอใช๎ 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๖ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๒.๙๒ พอใช๎ 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๗๒ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๐๒ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๑๔ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๘๒ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๒ 

๖.๑.๓ คณะประมง 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๘๒ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๘ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๓.๐๓ พอใช๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๔.๑๒ ดี 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ พอใช๎ 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๓๕ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๕ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๔๑ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๙๔ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๙ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๒๘ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๓ 

๖.๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๑๓ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๖ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๒.๕๐ พอใช๎ 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๒.๒๐ ต๎องปรับปรุง 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๐.๗๑ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๗๑ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๕๗ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๕๓ ดีมาก 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๗๔ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๑๕ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๓ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๖๕      ด ี

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๔ 

๖.๑.๕ คณะวนศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๖๙ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๑ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๒.๕๐ ต๎องปรับปรุง 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๓๑ พอใช๎ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๙๗ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๔๑ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๑๖ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๔๐ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๓๘ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๔ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๓๖ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๕ 

๖.๑.๖ คณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๔ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๗ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๘๑ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๘๑ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๔๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๒๘ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๗ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๗๑ ดีมาก 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๖ 

๖.๑.๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๕ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๒ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๘๒ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๖๐ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๓๙ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๖๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๕ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๖๕ ดีมาก 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๗ 

๖.๑.๘ คณะศึกษาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๙๓ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๒๔ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๒.๘๕ พอใช๎ 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๑.๐๙ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๒.๑๕ ต๎องปรับปรุง 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๓.๓๕ พอใช๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๗ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๖ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๒๓ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๗๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๓๑ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๐๐ ด ี

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๘ 

๖.๑.๙ คณะเศรษฐศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๙ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๑๔ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๓.๙๙ ดี 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๖๘ ดี 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๓.๔๓ พอใช๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ พอใช๎ 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๒๑ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๓๙ พอใช๎ 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๒๙ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๕๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๑๗ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๑๘ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๘๙ 

๖.๑.๑๐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๗๒ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๙๒ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๓.๕๙ ดี 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๘๖ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๓.๐๐ พอใช๎ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๒๑ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๑๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๐๘ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๐๑ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๗ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๐๙ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๐ 

๖.๑.๑๑ คณะสังคมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๖๘ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๖ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๑.๐๓ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๒๙ พอใช๎ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๒.๘๐ พอใช๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๔.๓๕ ดี 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๒ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน  ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๕ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๔๗ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๗๗ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๖ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๘๓ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๑ 

๖.๑.๑๒ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๘๗ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๗ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
๑.๐๙ 

ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๑.๗๒ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๑๖ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๕๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๖๓ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๑๖ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๘ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๐๕ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๒ 

๖.๑.๑๓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๓ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๔ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๖๕ ดี 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๔๓ ดี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๕๔ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๒๓ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๗๔ ดีมาก 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๑๓ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๙ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๔๖ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๓ 

๖.๑.๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๘๓ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๔๕ พอใช๎ 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีการจัดการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๖๓ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ พอใช๎ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๘ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๕๔ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๕๕ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๔๕ พอใช๎ 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๗๓ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๔ 

๖.๑.๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาโทและเอกที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑  ปี   ไมํมีการจัดการศึกษา 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๕๘ ดีมาก 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๓.๔๙ พอใช๎ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ พอใช๎ 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๑.๐๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๒๑ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๘๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๓๐ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๓๒ ด ี

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๕ 

๖.๑.๑๖ คณะเกษตรก าแพงแสน 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๔ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๙๑ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๙๕ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๘๑ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๑๐ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๔.๓๕ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๙๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๙ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๖๘ ดีมาก 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๖ 

๖.๑.๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ไมํมีการจัดการศึกษา 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๑๙ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๑.๗๙ ต๎องปรับปรุง 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๑.๑๙ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๐๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๖๒ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๒๐ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๑๓ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๕๒ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๐ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๖๔ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๗ 

๖.๑.๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๘๔ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๔ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๖๒ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๖๖ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๖๗  ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๑๖ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๓๗ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๕ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๔๒ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๘ 

๖.๑.๑๙ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดัคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๕๘ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๐๓ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๐.๗๓ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๒๖ ดี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๓.๔๓ พอใช๎ 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๐๐ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๕๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๑๕ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๖๙ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๐๐ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๘๙ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๑๙๙ 

๖.๑.๒๐ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๕๙ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๔.๑๖ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีการจัดการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๑.๗๕ ต๎องปรับปรุง 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๒๘ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๘๓ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๓.๒๐ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๖๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๑๖ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๑๘ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๐ 

๖.๑.๒๑ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๐๒ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๗๗ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๐๐ พอใช๎ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๐๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๗๕ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๒๓ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๙๒ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๖๘ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๗๗ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๖๕ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๑ 

๖.๑.๒๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๓.๘๘ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๙๘ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๐.๖๔ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๑.๓๙ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน  

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๖๕ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๙๙ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๕๐ ต๎องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๑๔ พอใช ๎
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๙๘ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๕๘ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๒ 

๖.๑.๒๓ คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๑๑ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๙ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๐.๕๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๒.๙๗ ต๎องปรับปรุง 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๔.๔๖ ดี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๓.๕๗ ดี 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๖๑ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๔๑ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๒๔ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๙๑ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๙ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   
๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 
๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๕๓ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๓ 

๖.๑.๒๔ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาโทและเอกที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑  ปี   ๓.๓๓ พอใช๎ 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๗๐ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีการจัดการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๒.๒๑ ต๎องปรับปรุง 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๐๐ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๔.๗๖ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๕๖ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๐ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๔๕ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๕๔ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๗๐ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๕๑ ดี 

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๔ 

๖.๑.๒๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๓๗ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๙๕ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีการจัดการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๕.๐๐ ดีมาก 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๒.๐๖ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๓.๐๐ พอใช๎ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๑๕ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๘๘ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๖๐ พอใช๎ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๓.๗๒ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๙๕ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๙๖ ด ี

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๕ 

๖.๑.๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ๔.๒๐ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๗๖ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีการจัดการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๓.๖๕ ดี 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๒.๙๒ พอใช๎ 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๗๓ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๑ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๔.๐๔ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๒๒ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๒๓ ดี  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๗๖ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๗๓ ด ี

หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  



 

หน้า | ๒๐๖ 

๖.๑.๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   

ด้านคุณภาพบัณฑิต   

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๘๓ ดี 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ๓.๘๘ ดี 

๓. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ไมํมีผู๎ส าเร็จการศึกษา 

๔. ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ไมํมีการจัดการศึกษา 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ  ๒.๕๔ พอใช๎ 

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ ๓.๕๒ ดี 

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ๐.๓๙ ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

๘. ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๑  ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๕๗ ด ี

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๓.๖๒ ดี 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๙๕ ต๎องปรับปรุง 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๔.๑๖ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ไมํประเมิน 

๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๓.๘๑ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ไมํประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

๑๘. ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ   

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่   ๑  ภายในสถาบัน ไมํประเมิน 

๑๘.๒  ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่  ๒  ภายนอกสถาบัน ไมํประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๑๘  ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๕๒ ด ี

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 

 การก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดิมเน๎นเรื่องเกษตร  โดยมหาวิทยาลัยพยายาม

ชี้ให๎เห็นถึงความมํุงหมายที่จะมุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน  พยายามชํวยเหลือประเทศชาติให๎กินดอียูํด ี  เน๎น 

จริยธรรม ปัจจุบันประเทศไทยมุํงไปอุตสาหกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีคณะเกษตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ แม๎จะไมํมํุงเกษตรโดยตรง แตํยังคงมุํงรักษาความเป็นศาสตร์แหํงแผํนดิน อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์

ที่ก าหนดเป็นสํวนหนึ่งในการผลักดันวิสัยทัศน์  

กระบวนการหาค าวํา เอกลกัษณ์ อัตลักษณ ์เกิดจากการมีสํวนรํวมของประชาคมในองค์กร 

อัตลักษณม์ีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพสังคมปัจจุบัน กรรมการสภาพยายามเน๎นหา วิธีการ

เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมาย แตํทั้งนี้ วิธีการเป็นสิ่งส าคัญมากกวํา ส าหรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ IDKU (ส านึกดี มุํงม่ัน สร๎างสรรค์ สามัคคี) เพ่ือให๎ทุกคนมีจุดรํวมด๎วยกัน แตํการจะท า

อยํางไรนั้นเป็นวิธีปฏิบัติ   

เอกลักษณ์ การกินดอียูํดีของชาติ  หมายรวมถึงจิตใจของมนุษย์ด๎วย และให๎รวมไปถึงกลุํม

ชาวบ๎านมากขึ้น  

 ความเห็นของกรรมการสภาตํอพันธกิจการวิจัย 

การสร๎างผลงานวิจัยควรคิดด๎านการใช๎ประโยชน์มากกวําการน าไปตีพิมพ์เผยแพรํระดับชาติ 

หรือนานาชาติ   ส าหรับกรณี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ควรเน๎นผลกระทบตํอ เกษตรกรโดยตรง  

สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทก ากับให๎มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณวิจัย สนับสนุนให๎

มหาวิทยาลัยน างานวิจัยไปใช๎ประโยชน์หรือตํอยอด  เชํน งานวิจัยไผํของคณะวนศาสตร์ แตํกระบวนการ 

ระบบ กลไก แนวทางการน าความรู๎หรือประโยชน์ไปสูํสังคมมีอยูํบ๎าง ปัญหาที่พบคือการประชาสัมพันธ์ 

หรือศูนย์กลางการให๎บริการ ปัจจุบันมีส านักสํงเสริมเผยแพร ํ ฯ แตํงานสํวนใหญํของคณะจะเผยแพรํในคณะ 
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ไมํได๎สํงตํอให๎หนํวยงานกลาง มีการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาด๎านภาษา มหาวิทยาลัยมีการท างานวิจัยหลายเรื่อง 

แตํไมํสามารถประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นเรื่องการเมือง ความลับของเอกชน ความสงบเรียบร๎อย 

 ความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษา   

การศึกษาของชาติควรมีการพัฒนา ปัจจุบันไมํมีความตํอเนื่องระหวํางประถม มัธยม และ 

อุดมศึกษา การศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปควรเรียนในระดับมัธยม แล ะมาตํอยอดเพ่ิม ไมํใชํมาเรียนใหมํ  ระบบ 

การศึกษามีการขยายมาก แตํล๎มเหลว  ไมํมีคุณภาพ ไมํมีการพัฒนา คนสํวนใหญํติดกับภาพลักษณ์การมี

ปริญญา 

 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมีการมองเรื่องปัญหาของสังคมตลอด มีการหารือเพ่ือให๎ทุกหลักสูตร

ตอบโจทย์การเข๎าสูํ ประชาคมอาเซียน สภามหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตามเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   

การพัฒนาวิทยาเขตท่ีมีอยูํให๎มีคุณภาพมากขึ้น  เพ่ือกระจายโอกาสและสร๎างความเจริญให๎แกํประชาชนใน

พ้ืนที่ แตํทั้งนี้คนในท๎องที่พยายามให๎มหาวิทยาลัยมีการตั้งวิทยาเขตอ่ืน ปัญหาที่พบ คือ งบประมาณ บุคลากร 

ฯลฯ เชํน กระบี่ ลพบุรี (เปลี่ยนเป็น วิทยบริการ) สุพรรณบุรี (ศูนย์เรียนรวม เป็นวิทยบริการ ปัจจุบันโอน

เป็นของวิทยาเขตก าแพงแสน) สภามหาวิทยาลัยมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาเขต   

เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาด๎านตําง ๆ ไมํมีนโยบายแยกวิทยาเขตให๎เป็นมหาวิทยาลัยอิสระ 

สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายและมุํงการสร๎างบุคลากรภายใน  เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุ 

มาก มีแผนรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แตํจะไมํคํอยอยูํนาน มหาวิทยาลัยมีแผนสนับสนุนตั้งแตสํ าเร็จ 

ปริญญาตรี และให๎ทุนศึกษาตํอ โท และเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประเมินผู๎บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมการสรรหาคณบดี และมีการ แตํงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคณบดีรายปี และเมื่อครบระยะเวลาด ารงต าแหนํง ๔ ปี  โดยมีกรรมการสภาบางทํานเป็นประธาน

คณะกรรรมการประเมินคณบด ีคณบดีต๎องมีการก าหนดแผน เปูาหมาย และการประเมินแตํละปีจะพิจารณา

จากแผนและเปูาหมายที่ตั้งไว๎ การประเมินมีรายละเอียดมากสํงผลตํอการท างานของคณบดี  ปัจจุบัน ไมํมี

อาจารย์อยากเป็นผู๎บริหาร เชํน หัวหน๎าภาค คณบดี   
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(๒) อธิการบดี 

 การก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานชัดเจน โดยเพ่ิมเติมในเรื่องความอยูํดีกินด ีในด๎านการพัฒนา 

อัตลักษณ์ IDKU มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบการกํอตั้ง ๗๒ ปี ประมาณกลางป ี

๒๕๕๘ จึงก าหนดอัตลักษณ์เพ่ือสื่อสารไปยังทุกกลุํม โดยมอบหมายใหบ๎ริษัทเดนสดึ าเนินการ ในสํวนการน า 

ไปสูํการปฏิบัตริะดับภายในสถาบัน การสื่อสารสร๎างความเข๎าใจแกํนิสิต อาจารย์ ในสํวนทีจ่ะสามารถสอดแทรก 

เข๎าไปได๎ เปูาหมายการสื่อสารภายใน การสํงผํานข๎อมูลไปยังบุคลากร ทีย่ังเข๎าไมถํึง การรับรู๎ ที่ยังไมํทั่วถึง 

จึงต๎องจ าเป็นต๎องอาศัยมืออาชีพ ปัจจุบันมีสื่อเพ่ือการเข๎าถึงมาก แตํขึ้นอยูํกับการเลือกรับรู๎      

 ความสัมพันธ์ระหวํางอัตลักษณ์ IDKU กับความเป็นเกษตรศาสตร์    

ปรัชญา ปณิธานไมํเปลี่ยน  แตํท าให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยการขยายความ 

 ศาสตร์องค์ความรู๎ที่ก าหนดต๎องเป็นเกษตรศาสตร์หรือไมํ 

ความสับสนเกิดข้ึนตั้งแตํการใช๎ชื่อเกษตรศาสตร์ แตํละสาขาจึงพยายามให๎มีความเก่ียวเนื่อง 

ทางด๎านเกษตรศาสตร์   

 ปรัชญา วิสัยทัศน์  น าไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  อัตลักษณ์และเอกลักษณท์ี่ก าหนดไปสู ํ

เปูาหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   

ปัจจุบันเปูาหมายมหาวิทยาลัยค านึงถึงการอยูํรอดได๎อยํางไร การพ่ึงตนเองจึงจะอยูํรอด  

ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ คณะอยูํรอด มหาวิทยาลัยอยูํรอด  การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลกอาจเป็นไป

ได๎ยาก  ส าหรับระดับเอเชียมีความเป็นไปได๎ในบางสาขาวิชา เชํน อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ การ เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยไมํใชํมีแคํทุนวิจัย   แตํเน๎นที่เป็นนวัตกรรมตอบสนองการน าไปใช๎    มีผลกระทบตํอ

สังคม   รวมถึงสัดสํวนการเผยแพรํกับการน าไปใช๎ 

 การเชื่อมโยงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสูํมาตรการสํงเสริม  และการมีสํวนรํวม

ของคณะในมาตรการสํงเสริม ชี้น า  ปูองกัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวทีสังคมด๎านเกษตรศาสตร์  สิ่งแวดล๎อม  โดยพยายาม

สนับสนุนใหค๎ณะน าเสนอ  ซ่ึงสามารถเลือกมาตรการที่ตํางจากมหาวิทยาลัยได๎  แตรํะดับความตั้งใจของ

ผู๎บริหารไมํเทํากัน แม๎วําจะเปิดกว๎างให๎คณะเลือกประเด็นได๎เอง  อัตลักษณ์ไมํเน๎นศาสตร์เดียว  ท าอยํางไร

ภาพทีส่ะท๎อนสูํสังคมมีความชัดเจน  มีความเป็นรูปธรรม   
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 การสร๎างความโดดเดํน เชํน ความเป็นเลิศ 

การใช๎บริษทัมืออาชีพ อยํางไรก็ดีผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญที่สุด สังคมรับรู๎จาก 

ผลงาน  การวิจัยเพื่อการพัฒนาใช๎ระยะเวลา  จะท าให๎มีผลงานทุกปีเป็นสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ 

 สภาพด๎านจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหนํงทางวิชาการ  

ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาคํอนข๎างช๎า สาเหตุบางสํวนจากจ านวนบุคลากรระหวําง

กองการเจ๎าหน๎าที่ของสํวนกลางกับงานการเจ๎าหน๎าที่ระดับคณะ และปัจจัยด๎านอายุของวิทยาเขต  อาจารย ์

ทีไ่มํมีต าแหนํงทางวิชาการสํวนมากอยูํในวิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต      

 ความเป็นไปได๎ที่จะให๎ความส าคัญการเข๎าสูํต าแหนํงมากกวําคุณวุฒิปริญญาเอก   

วิทยาเขตจะมีปัญหาการสรรหาอาจารย์ปริญญาเอก  งบประมาณ สนับสนุนให๎อาจารย์มี

คุณวุฒิปริญญาเอกมาจากเงินรายไดท๎ี่มีอยํางจ ากัด  ปัจจัยภายในเรื่องคําตอบแทนด๎านการสอนท าให๎ไมํจูงใจ 

การมีต าแหนํงทางวิชาการ  การบริหารการเงินที่ไมํสามารถน าเงินจากคณะที่มีรายได๎มากไปคณะมีรายได๎น๎อย  

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  

 ความเห็นตํอการด าเนินงานด๎านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมีการท าวิจัยสหสาขา   เชํน  KU frist  มีหลายคณะรํวมท า โดยยังมีปัญหา

ด๎านงบประมาณ และงานบางชิ้นไมํสามารถตีพิมพ์เพราะเป็นทุนวิจัยจากภาคเอกชน ไมํสามารถแสดงหลักฐาน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยตอบโจทย์ของประเทศชาติ เชํน น้ าทํวม  และมีข๎อจ ากัดบางอยําง ท าให๎

ไมํสามารถท างานวิจัยบางชิ้นได๎ การใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย บางคณะไมํสามารถเสนอข๎อมูลได๎เพราะเป็น

ความลับ   

ระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแตกตํางจากที่อ่ืน แตํละวิทยาเขตจะดูแลเอง อาจารย์ตํางคน 

ตํางท างานวิจัย มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให๎อาจารย์ท างานวิจัย อาจารย์บางสํวนจะหางานวิจัยเอง  

มหาวิทยาลัยและคณะมีเงินสนับสนุนงบประมาณตําง ๆ  ในรอบ ๑๐ ปีที่ผํานมาผลงานวิจัยดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัย มีการเก็บข๎อมูลงานวิจัย มีฐานข๎อมูลงานวิจัยสํวนกลาง และสํง

ตํอคณะ บางคณะไมํเข๎าใจจึงไมํได๎เสนอข๎อมูลอยํางครบถ๎วน 
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งานวิจัยที่มีการน าผลงานของนิสิต (Thesis) มานับเป็นงานวิจัยของอาจารย์   เนื่อง จาก

ลักษณะงานวิจัยบางเรื่องไมํสามารถแยกผลงานนิสิตและอาจารย์ออกจากกันได๎ ขณะที่อาจารย์ มีศักยภาพ

ในการระดมเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

 การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา มีการท าความเข๎าใจกับคณะ  

มีการชี้แจงเป็นระยะกับหนํวยงานคณะ มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย  แตํละคณะมีความเห็น

แตกตําง คณะที่ผู๎บริหารให๎ความสนใจการประกันคุณภาพการศึกษาจะสํงผลตํอการพัฒนา บางคณะอาจารย ์

มีภาระงานมาก  จึงต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ด าเนินการ 

 ความเห็นตํอการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต๎องการของบุคลากรในการออกนอกระบบ ระบบบริหารงาน 

บุคคลยังอิงการเป็นราชการ แตํละคณะมีคณะกรรมการเรื่องการร๎องเรียนตําง ๆ และน าปัญหามาพิจารณา

รํวมกันในระดับมหาวิทยาลัย 

ความตํอเนื่องของบุคลากรที่เกษียณอายุกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เชํน คณะเกษตร ซึ่งมี

ศาสตราจารย์มาก แตํคณะอ่ืน ๆ มีบ๎าง มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  มีการท า KM หรือการตํอ 

อายุราชการอาจารย์เกษียณ 

(๔) นิสิตและศิษย์เก่า 

 จุดเดํนของมหาวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 

ด้านหลักสูตร คณาจารย์  การพัฒนานิสิต 

๑) หลักสูตรเน๎นการกินดี อยูํดี หลักสูตรรู๎กว๎าง แตํปัญหาคือรู๎ไมํจริง และต๎องไปฝึกตํอจึง

จะท างานได๎  ควรให๎มีการฝึกงาน เพื่อท างานได๎ดี 

๒) หลักสูตรสามารถน าไปใช๎ได๎จริง สามารถน าความรู๎ที่ได๎จากมหาวิทยาลัยไปใช๎ได๎ เป็นที่

ยอมรับของผู๎ใช๎บัณฑิต การบูรณาการของวิชาการไปสูํเกษตรกรได๎จริง  

๓) คณาจารย์มีความรู๎ดี มีความช านาญ มีความรู๎ด๎านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการจ านวน

มาก 

๔) สอนให๎คิดแบบบูรณาการ ได๎ประสบการณ์จากชีวิตจริง  มีการปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม  

๕) นิสิตและอาจารย์มีความสนิทสนมท าให๎ผลการเรียนดี 

๖) ระบบ SOTUS เข๎มแข็ง  รักใครํ กลมเกลียว สมานสามัคคี สอนให๎อํอนน๎อมถํอมตน

กิจกรรมที่จัดขึ้นท าให๎มีโอกาสเรียนรู๎ เรียนกว๎าง การจัดกิจกรรมนิสิตอยํางเป็นระบบ     

สิ่งอ านวยความสะดวก  อาคาร สถานที่ 

๑) ทีมวิจัยมีความเข๎มแข็ง   
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๒) ฐานข๎อมูลการวิจัยดีมาก สามารถเข๎าถึงฐานข๎อมูลอยํางทั่วถึง ห๎องสมุดดีมาก มีสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีเครือขํายกับหนํวยงานภายนอก  

๓) ภูมิสถาปัตย์สวยงาม สภาพแวดล๎อมมีต๎นไม๎ที่รํมรื่น มีพื้นที่สีเขียว บรรยากาศสํงเสริม

การเรียน   

 ประเด็นการปรับปรุง 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑) บุคลากรด๎านการสอนมีจ านวนน๎อย   

๒) การศึกษาดูงานคํอนข๎างน๎อย 

๓) ควรให๎มีโอกาสน าความรู๎ไปใช๎ในสภาพจริงมากข้ึน โอกาสสัมผัสชุมชนน๎อย ควรมีการ

พัฒนา ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ควรจัดให๎มีการฝึกงาน   การฝึกพูด 

๔) ควรเพิ่มสถานที่ฝึกประสบการณ์ ปัจจุบันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช๎โรงเรียนสาธิต

เป็นหลัก  

๕) ควรเพิ่มการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

๑) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคํอนข๎างน๎อย โดยสอนแบบ online คํอนข๎างมาก ต๎องการ

การใช๎ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง   

๒) ปัญหาด๎านความรู๎ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท าให๎นิสิตปริญญาเอกสํวนหนึ่ง 

ไมํส าเร็จการศึกษา เนื่องจากไมํผํานภาษาอังกฤษ ควรก าหนดความรู๎ภาษาอังกฤษให๎เป็นคุณสมบัติการเข๎า

ศึกษา 

ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๑) การประชาสัมพันธ์ด๎านกิจการนิสิตน๎อย 

๒) อาจารย์ควรติดตามการท ากิจกรรมของนิสิต 

๓) ควรสํงเสริมให๎มีการแสดงความคิดเห็นให๎มากข้ึน 

๔) ยึดติดในสิ่งเกํามากเกินไป  ควรมีมุมมองใหมํ ๆ มากข้ึน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาคาร และสถานที่ 

๑) การเพ่ิมทุนสนับสนุนการวิจัย 

๒) ระบบเครือขํายยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๓) เอกสารความรู๎ด๎านสังคมศาสตร์น๎อยเพราะเน๎นเกษตร 
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๔) บุคลากรด๎าน IT จ านวนหนึ่งไมํติดตามการเปลี่ยนแปลง ท าให๎สอนความรู๎ที่ไมํทันสมัย 

๕) งบประมาณสนับสนุนการศึกษาไมํเพียงพอ ขาดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ส าหรับที่ใช๎งาน

อยูํคํอนข๎างเกํา  ควรมีการซํอมแซมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ปรับปรุงเทคโนโลยีภายในห๎องเรียนให๎ทันสมัย  

๖) วิทยาเขตอยูํไกลจากสํวนกลางไมํสะดวกในการฝึกซ๎อมกีฬา 

๗) การเพ่ิมจ านวนสถานที่จ าหนํายอาหาร  จ านวนที่นั่งรับประทานอาหารไมํเพียงพอ  

๘) ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยจากรถจักรยานยนต์รับจ๎าง  บริเวณทางออกวิภาวดี

มืดมาก ท าให๎ไมํมั่นใจความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเวลากลางคืน 

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) มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการท้ังในสายวิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วนศาสตร์  

ภาษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยูํในเกณฑ์ดี พ้ืนฐานคํอนข๎างแนํน สามารถตํอยอดได๎งําย เนื่องจาก

บางสาขาวิชามีความรู๎พ้ืนฐานโดยตรง ได๎เปรียบกวําสถาบันการศึกษาอ่ืน เชํน ด๎านปุาไม๎ ท าให๎เข๎าใจ

การท างานได๎ดี 

๓) มีการพัฒนาตนเอง ให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดี 

๔) มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ตํอยอดในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อพัฒนาวิชาชีพให๎ขยาย กว๎าง

ยิ่งขึ้น  
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จุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๑) การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ควรก าหนดให๎นิสิตมีการน าปัญหาในพื้นที่ การเกษตร

มาเป็นหัวข๎อวิทยานิพนธ์ เสริมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคูํกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีการปฏิบัติ มาเป็น

เวลานาน เพื่อน าความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ เพื่อแก๎ปัญหาทาง

การเกษตรให๎มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ปัญหาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ ทั้งการพูด อําน เขียน ควรพัฒนาทักษะด๎าน   

ความสามารถทางด๎านภาษาตํางประเทศให๎อยูํในระดับดี เพ่ือแขํงขันในตลาดโลกในยุคปัจจุบัน  เนื่องจาก

นิสิตรุํนใหมํไมํกล๎าพูด กล๎าเขียน ไมํม่ันใจในตนเอง ควรจัดกิจกรรมในลักษณะเป็นชมรม เพ่ือให๎นิสิตฝึกทักษะ 

มีการสื่อสารระหวํางกัน การน าเสนอ การสัมภาษณ์ การใช๎ Textbook ในการเรียน จะท าให๎นิสิตได๎เรียนรู๎

และกล๎าแสดงออกมากข้ึน 

๓) การจัดกิจกรรมมีความส าคัญในการพัฒนานิสิตไปสูํสังคมภายนอก ควรสํงเสริมใหน๎ิสิตมี

สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตอยํางตํอเนื่อง 

๔) ความรู๎ทางด๎านการออกแบบกํอสร๎างยังไมํดีพอ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  

ซ่ึงแตํละสถาบันการศึกษาอาจมีโครงสร๎างหลักสูตรท่ีมํุงเน๎นในแตํละด๎านแตกตํางกัน  

๕) การสํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรม  

สํงเสริมนิสิตอยํางตํอเนื่อง  

๖) การสํงเสริมด๎านความปลอดภัยซึ่งภาคอุตสาหกรรมให๎ความส าคัญ ควรปลูกฝังให๎นิสิตเห็น

ความส าคัญและปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยใน คุณภาพและชีวิต เชํน การขับขี่  

รถจักรยานยนต์  ควรสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  

๗) ภาคอุตสาหกรรมเดินเรือต๎องการบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสํวนใหญํใช๎เป็น 

ทางผํานเพื่อความก๎าวหน๎าของตนเอง ท าให๎ต๎องสอนงานใหมํตลอดเวลา ควรมีโปรแกรมวิชาที่ฝึกให๎นิสิตพัฒนา 

งานวิจัยในลักษณะ R&D มากกวํานี้ เพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานให๎เกิดความช านาญ และสร๎างประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

๘) ควรสํงเสริมความรํวมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  

๙) ควรสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุํนใหมํ เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุให๎มี

ความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการท่ีเข๎มแข็ง สามารถถํายทอดให๎นิสิตรุํนใหมํมีศักยภาพ สามารถแขํงขัน

กับภายนอกได๎ 

๑๐) ควรแยกภาควิชารัฐศาสตร์จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให๎  

สามารถ แขํงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  
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 การมีส่วนร่วมในการชี้น า และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

๑) มหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือและพัฒนาสังคมมาก แตํขาดการประชาสัมพันธ์ 

ในเชิงรุก เพ่ือให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวม ท าให๎ยังไมํโดดเดํน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานแยกสํวน

ในแตํละหนํวยงาน ควรมีการประสานความรํวมมือกันในการด าเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยมาก

ขึ้น 

๒) สถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญท่ีต๎องให๎บริการวิชาการ ตํอชุมชน จึงควรส ารวจ

ความต๎องการของชุมชน เพ่ือจัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎อยํางแท๎จริง และ

มีการติดตามประเมินผลการน าไปใช๎ที่กํอให๎เกิดประโยชน์วําอยูํในระดับใด  ควรด าเนินการอยํางตํอเนื่องหรือ 

ควรปรับเปลี่ยน เพ่ือจัดโครงการได๎สอดคล๎องกับความต๎องการตํอไป   

๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนํวยการศึกษาท่ีมีความส าคัญด๎านการเกษตร ควรเน๎น

การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชน พื้นที่ปุาสมบูรณ์ โดยเน๎นเชิงระบบด๎วยวิธีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์ และ

พืชศาสตร์ เพ่ือปูองกันการแก๎ปัญหาด๎านอุทกภัย รวมทั้งเน๎นเชิงประยุกต์ด๎วยวิธีการอาศัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการสร๎างสรรค์ และเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม  

๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาอุทกภัยที่สอดรับกับความ

ต๎องการจ าเป็นเรํงดํวน  โดยจัดโปรแกรมวิชาให๎นิสิตน าเสนอโครงการ เชํน บ๎านลอยน้ า   โดยออกแบบ

โมเดลบ๎านลอยน้ าที่คนไทยสามารถใช๎ได๎จริง  ประหยัด   ห๎องสุขาลอยน้ า   เมื่อขับถํายแล๎วสามารถบ าบัด

และไมํสํงผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

๕) ควรมีแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นมาตรการในการชี้น าการแก๎ปัญหาอุทกภัยให๎กับชุมช น 

ก าหนดเป็น ๓ ระยะ ได๎แกํ แผนระยะสั้นเรํงดํวน มาตรการเพื่อชํวยชาวบ๎านที่เดือดร๎อนที่ยังออกจากบ๎าน

ที่ถูกน้ าทํวมไมํได๎ จะท าอยํางไรให๎ออกมาอยํางปลอดภัย มีที่อยูํที่กิน แผนระยะกลาง มาตรการหลังน้ าลด 

จะมีวิธีการเสริมและเยียวยาให๎กับผู๎ประสบภัย เชํน พ้ืนที่การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา 

สุขภาพจิต จะมีแนวทางชํวยเหลืออยํางไร แผนระยะยาว มาตรการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบทบาท

ทางการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ เพื่อใช๎ข๎อมูลในการสนับสนุนและผลักดันให๎รัฐบาลจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ า 

เพ่ือให๎มีการลงมือปฏิบัติและเห็นผลอยํางจริงจัง  

๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรบูรณาการและประสานความรํวมมือรํวมกันระหวํางกระทรวง

ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง ที่สามารถเกื้อกูลการท างานระหวํางกันได๎เป็นอยํางดี เชํน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รํวมมือกับคณะเกษตร   กรมปุาไม๎รํวมมือกับคณะวนศาสตร์   กรมประมงรํวมมือกับคณะประมง   เป็นต๎น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู๎เชี่ยวชาญ ด๎านการเกษตร ปุาไม๎ การตลาด ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ควร

รวมพลังเป็นเจ๎าภาพในการชํวยเหลือสังคม และมีการด าเนินงานในเชิงรุก เชํน การอนุรักษ์ ลดการใช๎พลังงาน 

การปลูกปุา เป็นต๎น 
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(๖) ชุมชน 

 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

๑) มหาวิทยาลัยให๎โควตาเยาวชนในชุมชน เพื่อกลับมาบริหารจัดการชุมชน  มหาวิทยาลัย สํง

นิสิตลงพื้นที่ส ารวจน้ าเสีย เป็นต๎น ชุมชนได๎รับความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยเป็นอยํางดี มีการอนุรักษ์ปุา

ชายเลน สํงเสริมอาชีพชาวบ๎านในชุมชนตามความต๎องการของชุมชน   มีอาจารย์จากวิทยาเขตก าแพงแสน  

ไปให๎ความรู๎ถึงวิทยาเขตศรีราชา 

๒) มหาวิทยาลัยให๎ความรู๎ทางการเกษตรแกํชุมชน เชํน การก าจัดศัตรูพืชโดยไมํใช๎สารเคมี  

โดยใช๎ชีววิธี การเลี้ยงไส๎เดือนดิน การขยายชุมชนได๎รับความรู๎จากมหาวิทยาลัย  เชํน สิ่งแวดล๎อม 

๓) นิสิตชํวยให๎ค าแนะน าเลี้ยงไส๎เดือน การปลูกผัก พืชผักสํงออก  การใช๎เชื้อราก าจัดโรคพืช  

การขยายพันธุ์พืชด๎วยวิธีติดตา การตอน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปผัก และการเกษตรด๎านตําง ๆ ท าให๎ 

ชุมชนมีรายได๎และพ่ึงพาตนเอง 

๔) องค์การบริหารต าบลก าแพงแสนประสานงานรองอธิการบดีตามนโยบาย ๙ ต าบล ๙  

หมูํบ๎าน ๙ วัด   โดยมีการจัดประชุมและจัดสํงนิสิตมาชํวยสอน  การคัดเลือกหมูํบ๎านที่มีปัญหาดินเค็ม  

และจัดหาพันธุ์ข๎าวที่เหมาะสมกับสภาพดิน 

 ความรํวมมือของมหาวิทยาลัยด๎านศิลปวัฒนธรรม  

๑) มหาวิทยาลัยจัดนิสิตพัฒนาวัดและชํวยสืบสานศิลปวัฒนธรรม เชํน ร าวงย๎อนยุค การเลํน 

สะบ๎า วัฒนธรรมไทยทรงด า (ลาวโซํง) อนุรักษ์ปุาชายเลน  การพัฒนาการทํองเที่ยว   

๒) ผู๎บริหารรํวมประชุมกับชุมชน 

๓) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ    

 ผลกระทบด๎านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย  

๑) ระยะแรกมีปัญหาการสํงเสียงรบกวน โดยมีการหารือรํวมกันเป็นประจ าทุกเดือน ปัจจุบัน  

ปัญหาลดน๎อยลง 

๒) นิสิตท าให๎ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  เพราะมีก าลังซื้อ 
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๖.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๖.๔ ก าหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖.๔.๑ การตรวจเยี่ยมระดับคณะ 

วันที่ คณะ สถานที่ 
๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะวนศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ คณะเกษตร   วิทยาเขตบางเขน 
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ คณะประมง   วิทยาเขตบางเขน 
๒   กันยายน  ๒๕๕๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
๕   กันยายน  ๒๕๕๕ คณะบริหารธุรกิจ   วิทยาเขตบางเขน 
๗   กันยายน  ๒๕๕๕ คณะสังคมศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
  วิทยาลัยพาณิชยนาวี วิทยาเขตศรีราชา 
๘   กันยายน  ๒๕๕๕ คณะศึกษาศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม วิทยาเขตศรีราชา 
๙  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะสถาปัตยกรรม   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วิทยาเขตก าแพงแสน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต               

เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
๑๖  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์               
 คณะเกษตร ก าแพงแสน วิทยาเขตก าแพงแสน 
๑๙  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
๒๐  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะเศรษฐศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
๒๒  กันยายน ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   วิทยาเขตก าแพงแสน 
๒๓  กันยายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม   วิทยาเขตบางเขน 



 

หน้า | ๒๒๐ 

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  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

และหารือรํวมกัน  

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู๎บริหาร 

 ทีม  ๑   อธิการบดี 

 

ทีม ๒   รองอธิการบดี 

ฝุายวิชาการ  

ฝุายกิจการนิสิตและพัฒนา-

กายภาพ 

ทีม ๓   รองอธิการบดี 

ฝุายวิจัย 

ฝุายประกันคุณภาพ 

ฝุายบริการวิชาการ    

ฝุายทรัพยากรบุคคล 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการสัมภาษณ์  ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ผู๎บริหารหนํวยงานสนับสนุน   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เยี่ยมชมสถานที่   และสัมภาษณ์ผู๎บริหารหนํวยงานสนับสนุน 

ทีม  ๑ 
หนํวยวิจัย 

ทีม ๒ 
งานพัฒนานิสิต 

ทีม ๓ 
ส านักหอสมุด 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตรวจสอบข๎อมูล และประเมินตัวบํงชี้ตามพันธกิจ 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. คณะผู๎ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์กรรมการสภา นิสิต ศิษย์เกํา ผู๎ใช๎บัณฑิต  ชุมชน   

 



 

หน้า | ๒๒๑ 

วันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐ น. คณะผู๎ประเมินประชุมเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ 

๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และตรวจสอบข๎อมูล 

 ทีม ๑ 

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

(ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 

ทีม  ๒ 

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย                  

(ผู๎แทนคณาจารย์) 

ทีม  ๓ 

ตรวจสอบข๎อมูล 

 

๑๐.๓๐- ๑๒.๐๐ น. ทีม ๑   
นิสิต และศิษย์เกํา 

ทีม ๒   ตรวจสอบข๎อมูล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. สัมภาษณ์และตรวจสอบข๎อมูล 

 ทีม  ๑  

ผู๎ใช๎บัณฑิต 

ทีม ๒   

ชุมชน 

ทีม  ๓  

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 | ๒๒๒ 

๖.๕ ข้อมูลอ่ืน 

๖.๕.๑ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



 

หน้า | ๒๒๓ 

๖.๕.๒ หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)           
ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  

  



 

หน้า | ๒๒๔ 

๖.๕.๓ หนังสือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)         

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



 

หน้า | ๒๒๕ 

๖.๕.๔ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕ ลงวันที่ ๗  พฤศจิกายน  
๒๕๕๕   

 

 



 

หน้า | ๒๒๖ 

๖.๕.๕ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ 
มกราคม ๒๕๕๖ 



 

หน้า | ๒๒๗ 

๖.๕.๖ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๖     



 

หน้า | ๒๒๘ 

๖.๕.๗ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที ่ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 



 

หน้า | ๒๒๙ 

๖.๕.๘ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๗ 

มีนาคม  ๒๕๕๖ 



 

หน้า | ๒๓๐ 

 

 



 

หน้า | ๒๓๑ 

๖.๕.๙ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ  ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๘  

มิถุนายน  ๒๕๕๖ 


