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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 3  
กันยายน 2552 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากรายงานการ
ประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) และไดรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต อาจารย 
นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และเยี่ยมหนวยงาน/คณะ  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูในกลุมของ
มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 64 ตัว
บงชี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จํานวน  41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของ สมศ. จํานวน 43 ตัวบงชี้
ใน 7 มาตรฐาน และสอดคลองกับตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ  

สําหรับการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้   
ผลการประเมิน    
    ≤  1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ             
1.51 - 2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 - 2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี   
2.51 - 3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดีมาก   คาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และผล

การประเมินระบบของสถาบัน ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก   คาเฉลี่ยเทากับ 2.66 
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   ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ โดยสรุป เปนดังนี้ 
 

 

 
 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ 
  
 

             ผลการประเมิน 
< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก 

41 ตัวบงชี้ของ สกอ. 64 ดัชนีของ มก. ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชีส้ถาบนั 

  
  
องคประกอบ
คุณภาพ 

  
  
  I P O รวม I P O รวม   

1  - 3.00 2.00 2.50  - 3.00 2.00 2.67 คุณภาพดี คุณภาพดีมาก 
2 1.75 2.20 2.75 2.23 2.00 2.20 2.86 2.39 คุณภาพดี คุณภาพดี 
3  - 3.00  - 3.00  - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
4 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.78 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
5 3.00 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
6  - 3.00  - 3.00 1.00 3.00 3.00 2.33 คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
7 3.00 2.80 3.00 2.89 3.00 2.33 2.75 2.85 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
8  - 3.00  - 3.00 2.00 3.00 2.00 2.20 คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
9  - 3.00 3.00 3.00  - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

คาเฉลี่ย 2.29 2.76 2.77 2.68 2.28 2.80 2.81 2.66 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
ผลประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

ผลการประเมินคุณภาพตาม 41 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
พิจารณาจาก  3  มุมมอง ไดแก ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output)   สรุปได
ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  พบวา ดานที่ไดผลการประเมินระดับดีมาก มี  7  
ดาน คือ  องคประกอบที่  3 - 9 ผลการประเมินในระดับดี มี 2  ดานคือ องคประกอบที่ 1 และ 2   

2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีมาก ทั้งดานคุณภาพ
บัณฑิต  ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู   

3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ทุกดานไดผลการประเมินในระดับดีมาก  
คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
นวัตกรรม 
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โดยคณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวามีจุดเดน จุดที่
ควรพัฒนา และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม ดังนี ้

 
จุดเดนในภาพรวม 

1. มีผลงานวิจัยที่หลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
และประเทศ  

2. อาจารย นักวิจัย และนิสิต มีผลงานทางวิชาการที่โดดเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จนเปนฐานความรูหลักของประเทศ และเปน

แหลงอางอิงทางวิชาการดานการเกษตรที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการจํานวนมากและหลากหลาย สามารถถายทอดสูสังคมทุกระดับ 

โดยเฉพาะทางดานการเกษตร รวมถึงการฝกอบรมใหกับผูนําทองถิ่น 
5. มีระบบความปลอดภัยของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลสวน

ใหญที่มีความสมบูรณ 
6. มีศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากแหลงเงินภายนอกมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว และสามารถลดการพึ่งพางบประมาณแผนดิน พรอมออกนอกระบบ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง และเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงาน  
คือ มีระบบประกันคุณภาพที่ใชกับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  และหนวยงานสนับสนุน โดยมีคูมือระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพสําหรับ 
คณะวิชา  สํานัก สถาบัน  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรวางแผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และถอดแผนยุทธศาสตรเปน
แผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายที่จะบรรลุในแตละปอยางชัดเจน โดยเฉพาะการเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสามารถรวมพัฒนางานวิจัยของแตละคณะ  
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใชทรัพยากรดานการวิจัยทั้งบุคคล อาคาร สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณรวมกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยางเต็มประสิทธิภาพแทจริง และการจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่
ทันสมัยเพื่อการวิจัย 
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2. ในการปรับเปล่ียนโครงสรางทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ควรมีการทําประชาพิจารณสอบถาม
ความคิดเห็นจากบุคลากร หรือผูที่จะไดรับผลกระทบ หรือควรมีระยะเวลาในการทดลองใชเพื่อดูผลการ
เปลี่ยนแปลงกอนที่จะดําเนินการปรับเปลี่ยนอยางถาวร 

3. ควรมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอนการตัดสินใจปรับเปล่ียนใดๆ โดยเฉพาะการเปด
หลักสูตรภาคพิเศษ โดยควรหาจุดสมดุลของการรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ กับภาระงานสอนของอาจารย 
รวมทั้งประเมินความจําเปนทางการเงินกับรายรับที่ไดใหมีความเหมาะสมและพอเพียง 

4. ควรวางแผนการรับนิสิตใหมีสัดสวนนิสิตตออาจารยประจําที่เหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคลองกับตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการเปดรายวิชาพื้นฐานใหพอเพียงกับจํานวนนิสิต 

5. ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกนิสิตอยางจริงจัง เพื่อใหมีศักยภาพในการทํางานในระดับ
สากล 

6. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่จําเปนตอการบริหารจัดการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ/หนวยงานยอยถึงระดับมหาวิทยาลัย 

7. ควรจัดใหมีการประเมินผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8. ควรมีแผนยุทธศาสตรระยะยาวและแผนปฏิบัติการระยะสั้น เพื่อดําเนินการปรับปรุงการบริหาร

จัดการวิทยาเขต ใหเกิดความพรอม และสมดุลกับวิทยาเขตบางเขน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
9. ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานดังตอไปนี้ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสภาพการ

ทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
- ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ระบบการจราจรวิทยาเขตบางเขน 
- ภูมิทัศนภายในวิทยาเขตบางเขน 
- เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ 
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บริบทของมหาวิทยาลัย 
 

1.   ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและยกฐานะขึ้น
เปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพัฒนาตอมาจนกระทั่งกอต้ังเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 ระหวาง พ.ศ.2486 – 2504 มี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม 6 ฉบับ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ.2541 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา      
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอีก 1 แหง คือ โครงการจัดตัง้วทิยาเขต
สุพรรณบุรี  
 
2.   ปรชัญา  วิสยัทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  แผนกลยทุธ  และแผนดําเนินงาน 
 

2.1  ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ

พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะ
ของชาติ 
 

2.2  วสิัยทศัน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
และมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก 
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2.3  ภารกิจ 
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยู

ในคุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมี
การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
เปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง 
 
 2.4  วัตถุประสงค 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาวิชาอยาง
ทัดเทียม ตอเนื่อง  และเปนสากล  ทั้งนี้โดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร  ส่ิงแวดลอม  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งของประเทศ  สามารถชี้นําทางดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
ธุรกิจและบริการ  เพื่อสรางความเจริญแกสังคม  และเศรษฐกิจของประเทศ  

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด คลองตัว
โปรงใส  และตรวจสอบได  เนนความเปนธรรมใหแกบุคลากร  และสรางเสริมจิตสํานึกที่ตองรับผิดชอบตอสังคม 

4. เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสมาชิกชุมชนทุกวัยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยระดม
และผสมผสานความรูชุมชนทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย  โดยใชชองทางจัดการศึกษา  การ
บริการวิชาการ  และถายทอดเทคโนโลยีสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.   โครงสรางองคกรและการบรหิาร 
  
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวทิยาลัย 

สภาขาราชการ 

ผูชวยอธกิารบดี 

ผูอํานวยการกอง 
คณบด/ีผูอํานวยการ 

คณะ/สถาบนั/สํานัก/วทิยาลยั/
คณะกรรมการ 

คณะ/สํานัก/สถาบนั/วทิยาลยั/ศูนย 

รองคณบด/ีรองผูอํานวยการ 
คณะ/สํานัก/สถาบนั/วทิยาลยั/

ผูชวยคณบด/ีผูชวยผูอํานวยการ 
คณะ/สํานัก/สถาบนั/วทิยาลยั/

หัวหนาภาควชิา/ฝาย เลขานุการ 
คณะ/สถาบนั/สํานัก/วทิยาลยั/ศูนย 

อธิการบด ีที่ประชุมคณบดี 

รองอธิการบด ี
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4.  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

นิสิต 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวม

จํานวนทั้งสิ้น  53,846  คน โดยมีนิสิตเขาใหมทุกระดับการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 17,062 คน  และมีผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้น  10,771 คน  

บุคลากร 
ในปการศึกษา  2551 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรมี บุคลากรปฏิ บั ติ งานทุกประ เภท  

รวมทั้งสิ้น 7,591 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,626 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,189 คน พนักงานเงินรายได
และพนักงานราชการ จํานวน 2,677 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 833 คน  สวนอาจารยประจําที่ทําหนาที่
ผลิตบัณฑิต (ไมนับอาจารย รร.สาธิตฯ) มีจํานวน  2,316 คน  มีสัดสวนคุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก = 3.67 : 47.63 : 
48.70 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 52.98 : 23.49 : 21.89 : 1.64 

หลักสูตร 
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น  370  

หลักสูตร  จํานวน  397  สาขาวิชา พรอมทั้งไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม ซึ่งเปนหลักสูตรภาคปกติ  14  
หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง จํานวน  36  หลักสูตร 

การวิจัย 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 1,265 โครงการ 

และมีงบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 919,260,031 บาท 

5.  ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว  โดยไดใชกลยุทธการใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแก
บุคลากร พรอมๆ กับดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจของ
หนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) เปน 3 ข้ันตอน ไดแก การควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน 
(Assessment) ทั่วทั้งองคกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นเองเปน 2 รูปแบบ คือ 
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1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย  9 
องคประกอบ 

2. ระบบประกันคุณภาพสํ าหรับหน วยงานสนับสนุนการ เ รี ยนการสอน  ประกอบด วย  
6 องคประกอบ 

สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทั้ง 2 ระบบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่  3 
ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงานภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งนี้ โดยมีการกําหนดดัชนี
ตรวจสอบ   ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตาม  การดําเนินงาน
และการพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อ
เสร็จส้ินจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  จะมีการติดตามขอขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงานตางๆ ที่รับการ
ตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งไดมีการ
พิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดตัวบงชี้จาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวชี้วัด
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงคในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้นและตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว 

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 
การวางแผนและวิธีการประเมิน 

1. คณะผูประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาและหนวยงานที่จะเขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับสํานัก
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยแลว คณะผูประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมายลวงหนา 

2. ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  วิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร    การตรวจเยี่ยม 
และกําหนดเวลาในการตรวจเยี่ยมแตละหนวยงานโดยตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัย และกําหนดใหทุกคนมา
ประชุมสรุปผลงาน นําเสนอปญหา ในชวงเวลาเสร็จส้ินการตรวจเยี่ยมประจําวัน 

3. วิธีการประเมิน   
 คณะผูประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค
ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะผูประเมินกับทีมบริหารงานมหาวิทยาลัย  อธิการบดี
บรรยายสรุปผลการเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะผูประเมินทราบ 

 การสัมภาษณ  ไดดําเนินการสัมภาษณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูบริหารวิทยาเขต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนอาจารย บุคลากร  ตัวแทนศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต ผูแทนนิสิต  

 ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในแตละหนวยงาน  และหลักฐานเชิงประจักษ 

 เยี่ยมคณะและหนวยตางๆ ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 22 คณะ/หนวยงาน พรอมสัมภาษณ 
ผูบริหารและบุคลากร  และเยี่ยมชม หองปฏิบัติการตางๆ ของแตละหนวยงาน 
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 สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน  

 สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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สรุปผลการประเมินรายดัชนี/ตัวบงช้ี 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายดัชนีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ป.1 สถาบัน) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน 2.78 2.66 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.67 2.67 

1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 
32 1.2 รอยละ 70 
36 

88.89%  2 2 

1.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.61 2.39 

2.1 ระดับ 7 ระดับ 5  3 2 

2.2 ระดับ 7 ระดับ 6  3 2 

2.3 ระดับ 4 ระดับ 3  3 1 

2 2.4 รอยละของความ
คลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ ≥10 หรือ 

≤ -10 
27 

7.41%  1 1 

1,128 
2,316 

48.70% 

1,103 
2,316 

47.63% 

85 

2.5 

ป.เอก อยูระหวาง 
40-59%,  
ป.ตรี < 5% 

2,316 
3.67% 

 2 2 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

1,089 รอยละ45-69 
และรศ.≥ 30  2,316 

 
47.02% 

544 ผศ.รอยละ 45-69  
2,316 

23.49% 

507 
รศ.รอยละ ≥ 10  

2,316 
21.89% 

38 

2.6 

ศ.รอยละ ≥10 
2,316 

1.64% 

 1 1 

2.7 ระดับ  3 ระดับ 5  3 3 

2.8 4 ขอ 5 ขอ  3 3 

4,264 2.9 รอยละ 80 
5,159 

82.65%  3 3 

3,992 2.10 รอยละ 93 
4,264 

93.62%  2 2 

2.11 
คาเฉลี่ย ≥3.95 คาเฉลี่ย 3.94  3 3 

522 2.12 รอยละ 0.50 
102,316 

0.51%  3 3 

598 2.13 รอยละ 85 
653 

91.58%  3 3 

2.14 9  ชิ้นงาน 148 ชิ้นงาน  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

969 2.15 รอยละ 68 
969 

100.00%  3 3 

270 2.16 รอยละ 80 
331 

81.57%  2 2 

2.17 คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉลี่ย 4.33  3 3 
7,000 391,138,649.74  2.18 

บาทตอคน 53,96.50 
7,255.87  3 3 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    3.00 3.00 
3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  3 3 

3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 
3.3 ระดับ 2 ระดับ 5  3 3 

42,091 3.4 
รอยละ 100 

42,091 
100.00%  3 3 

องคประกอบที่ 4  การวจิยั     2.89 2.78 
4.1 6 ขอ 6 ขอ  3 3 
4.2 5  ขอ 5 ขอ  3 3 

272,024,710.00 4.3 105,000  
บาทตอคน 2,252.00 

120,792.50  3 3 

647,235,321.00 4.4 205,000   
บาทตอคน 2,252.00 

287,404.67  3 3 

1,633.00 4.5 รอยละ 40 
2,252.00 

72.51%  3 3 

4.6 11 ชิ้นงาน 14 ชิ้นงาน  3 3 
      



 19

 
ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

716 4.7 
รอยละ 25 

2,252 
31.79%  3 3 

1,070 4.8 
รอยละ 50 

2,252 
47.51%  3 2 

1,311 4.9 
รอยละ 60 

2,252 
58.21%  2 2 

องคประกอบที่ 5  การบรกิารทางวชิาการแกสังคม   3.00 3.00 
5.1 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

760 5.2 รอยละ 30 
2,316 

32.82%  3 3 

1,890 5.3 รอยละ 90 
2,056 

91.93%  3 3 

5.4 5 ขอ 4 ขอ  3 3 
674,639,638.72 5.5 230,000 บาทตอ

คน 2,056 
328,132.12  3 3 

749,599,610.00 5.6 290,000 บาทตอ
คน 2,056 

364,591.25  3 3 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม    2.67 2.33 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4  3 3 

1,309.00 6.2 
รอยละ 3 

31,787.62 
4.12%  3 3 

26,118,030.08 6.3 
รอยละ 1.50 5,482,476,499.00 

 
0.48%  2 1 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     2.92 2.85 
7.1 4 ขอ 4 ขอ  3 2 
7.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 
7.4 ระดับ 4 ระดับ 5  3 3 
7.5 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3 
7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

132 
2,521 

5.24% 

100 

7.7 

รอยละ 3 

132 
75.76% 

 3 3 

7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  3 3 

4.09 7.10 รอยละ 71 
5 

81.80%  2 2 

7.11 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

70,424,402.26 7.12 25,000  
บาทตอคน 2,316 

30,407.77  3 3 

4,287 7.13 
รอยละ 75 

5,275 
81.27%  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ     2.40 2.20 
8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 

3,117,500,000.00 8.2 รอยละ 41 
7,445,300,000.00 

41.87%  3 3 

3,405,739,243.00 8.3 65,000  
บาทตอคน 53,906.50 

63,178.64  1 1 

4,168,989,446.97 75,000  
บาทตอ FTES 53,906.50 

77,337.42 

4,276.09 

8.4 

ระหวาง (-9.99%) 
ถึง 9.99%  
ของเกณฑ 73,061.33 

5.85% 

 2 2 

1,485,300,000.00 8.5 
รอยละ 18 

5,960,000,000.00 
24.92%  3 2 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ     3.00 3.00 

9.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3 3 
9.2 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 
9.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. (ป.1 สกอ.) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน 2.95 2.68 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.50 2.50 

1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 
32 1.2 รอยละ 70 
36 

88.89%  2 2 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.54 2.23 
2.1 ระดับ 7 ระดับ 5  3 2 

2.2 ระดับ 7 ระดับ 6  3 2 

2.3 ระดับ 4 ระดับ 3  3 1 

2 2.4 รอยละของความ
คลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ ≥10  
หรือ ≤ -10 

27 
7.41%  1 1 

1,128 
2,316 

48.70% 

1,103 
2,316 

47.63% 

85 

2.5 

ป.เอก อยูระหวาง 
40-59%, ป.ตรี < 

5% 

2,316 
3.67% 

 2 2 

1,089 2.6 รอยละ45-69 
และรศ.≥ 30  2,316 

 
47.02%  1 1 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

544 ผศ.รอยละ 45-69  
2,316 

23.49% 

507 
รศ.รอยละ ≥ 10  

2,316 
21.89% 

38 

 

ศ.รอยละ ≥10 
2,316 

1.64% 

   

2.7 ระดับ  3 ระดับ 5  3 3 
2.8 4 ขอ 5 ขอ  3 3 

4,264 2.9 รอยละ 80 
5,159 

82.65%  3 3 

3,992 2.10 รอยละ 93 
4,264 

93.62%  2 2 

2.11 
คาเฉลี่ย ≥3.95 คาเฉลี่ย 3.94  3 3 

522 2.12 รอยละ 0.50 
102,316 

0.51%  3 3 

598 
653 

2.13 
รอยละ 85 

969 
91.58%  3 3 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    3.00 3.00 
3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  3 3 

3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 4  การวจิยั     3.00 3.00 
4.1 6 ขอ 6 ขอ  3 3 
4.2 5  ขอ 5 ขอ  3 3 

919,260,031.00 4.3 310,000  
บาทตอคน 2,252.00 

480,197.17  3 3 

1,633.00 4.4 รอยละ 40 
2,252.00 

72.51%  3 3 

716 4.5 
รอยละ 25 

2,252 
31.79%  3 3 

องคประกอบที่ 5  การบรกิารทางวชิาการแกสังคม   2.75 2.75 
5.1 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

760 5.2 รอยละ 30 
2,316 

32.82%  3 3 

1,890 5.3 รอยละ 90 
2,056 

91.93%  3 3 

4.09 5.4 
รอยละ 71 

5 
81.80%  2 2 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม    3.00 3.00 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4  3 3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ    3.00 2.89 
7.1 4 ขอ 4 ขอ  3 2 
7.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ 

7.4 ระดับ 4 ระดับ 5  3 3 
7.5 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3 
7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

132 
2,521 

5.24% 

100 

7.7 

รอยละ 3 

132 
75.76% 

 3 3 

7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  3 3 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   3.00 3.00 
8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 
8.2 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00 
9.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3 3 
9.2 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 
9.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องคประกอบคณุภาพ 

I P O รวม 
ความหมาย
ผลประเมิน 

ดัชนี มก.  -  3.00 2.00 2.67 ดีมาก องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00 2.00 2.50 ดี 

ดัชนี มก. 2.00 2.20 2.86 2.39 ดี องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ สกอ. 1.75 2.20 2.75 2.23 ดี 

ดัชนี มก.  -  3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่3 การพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.33 3.00 3.00 2.78 ดีมาก องคประกอบที ่4 การวจิัย 

ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการ
แกสังคม ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก 

ดัชนี มก. 1.00 3.00 3.00 2.33 ดี องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 2.33 2.75 2.85 ดีมาก องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 2.80 3.00 2.89 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.00 3.00 3.00 2.20 ดี องคประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก.  -  3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.28 2.80 2.81 2.66  
ภาพรวมดัชนี มก. 

ตัวบงชี้ สกอ. 2.29 2.76 2.77 2.68  

ดัชนี มก. ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
ความหมายผลประเมิน 

ตัวบงชี้ สกอ. ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตารางที่ 4 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษา (ป.3) 
   

คะแนนการประเมินเฉลีย่ มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   -  - 2.75 2.75 ดีมาก 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา            
    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ 
         อุดมศึกษา  3.00 2.90 2.80 2.88 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  2.17 2.56 2.75 2.47 ดี 
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 2.29 2.76 2.77 2.68   
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมนิตามมุมมองดานการบรหิารจัดการ (ป.4) 

 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

I P O รวม 
ผลการประเมิน 

 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.50 2.71 2.53 ดีมาก 
2.  ดานกระบวนการภายใน 3.00 2.71 2.67 2.73 ดีมาก 
3.  ดานการเงิน 3.00 3.00  - 3.00 ดีมาก 
4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 2.00 3.00 3.00 2.54 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 2.29 2.76 2.77 2.68   
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะตามรายองคประกอบ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง 
มียุทธศาสตรในการบริหารที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงเปนระยะๆ ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการ

แผนดิน 

แนวทางเสริมสรางจุดแข็ง 
1. ควรนํายุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่ปรับปรุงแลว นํามากําหนดแนวทางการบริหาร เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว 
2. การจัดทํายุทธศาสตร ควรวางแผนการจัดทําทั้ง 2 แนวทาง คือ จากบนลงลาง และจากลางขึ้นบน เพื่อ

สรางความเขาใจกับบุคลากรทั้งหมด ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของใหมากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือ
ในการทํางานไดมากยิ่งขึ้น 

3. ควรพัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ใหทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 
4. ตัวชี้วัดที่นํามากําหนดในคํารับรอง อาจตองกําหนดรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดเปาหมายที่ 
      ทาทาย และควรกําหนดตัวชี้วัดที่จะเปนอัตลักษณ หรือบริบทครอบคลุมถึงการนํามหาวิทยาลัยเขาสู 
      ระดับนานาชาติ  
จุดที่ควรพัฒนา 
 การสื่อสารทาํความเขาใจยทุธศาสตรกับบุคลากรยังไมทั่วถงึ 
ขอเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ใหทั่วถึงบคุลากรทุกระดบั 

 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูของนิสิต  
       โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใหบริการของ   
       สํานักหอสมุด และ KITS 
2. อาจารยและนิสิตมีผลงานที่โดดเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีหลักสูตรที่เปนเอกลักษณ เชน หลักสูตรวนศาสตร เทคนิคการสัตวแพทย  
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4. มีการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จนเปนฐานความรูหลักของประเทศ และเปนแหลง
อางอิงทางวิชาการดานการเกษตรที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทุกเรื่องครบทกุหลักสูตร  
2. อัตราสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
3. ตําแหนงรองศาสตราจารย ยังต่ํากวาเกณฑ  
4. อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการสวนใหญที่ใชงานเปนเวลานานจนลาสมัย ไมสามารถใชใน

งานวิจัยที่ยุงยากและซับซอนในหลักสูตรที่ตองการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกที่จะกํากับทุกหลักสูตรใหมีการพัฒนาเพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบเวลาที่มาตรฐานกําหนดไว 
2. ควรทําการวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อจะไดเปนแนวทางในการปรับจํานวนใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น หรือเปนแนวทางในการเสนอขอปรับเกณฑตอ สกอ. 

3. ควรกํากับดูแลใหคณะวิชาตางๆ จัดทําเสนทางความกาวหนา (career path) ของอาจารยที่มีคุณสมบัติ
เพียงพอที่จะขอตําแหนงทางวิชาการใหสามารถขอตําแหนงไดในเวลาที่กําหนด 

4. ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการสวนใหญที่ใชงานเปนเวลานาน
จนลาสมัย ไมสามารถใชในงานวิจัยที่ยุงยากและซับซอนในหลักสูตรที่ตองการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
1. มีระบบสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต โดยมี Transcript  กิจกรรม เพื่อเปนกลไกในการกํากับ

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมอยางครบถวน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
2. มหาวิทยาลัยและบางคณะสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตนําผลงานไปแขงขันในดานวิชาการระดับ

นานาชาติ  
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3. หลายคณะไดบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเขากับการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมทาง
วิชาการ บําเพ็ญประโยชน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสงเสริมสุขภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. นิสิตบางสวนยังไมไดใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรม  
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนานิสิตในคณะวิชาตางๆ ยังไมครบทุกกิจกรรม ทั้งนี้ บางคณะที่ทําการ

ประเมินยังไมไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินดานอาจารยที่
ปรึกษา 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะหแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบการจัดกิจกรรม และมีกลยุทธจูงใจใหนิสิตเขา

รวมกิจกรรมมากขึ้น 
2. ควรมีการกํากับใหมีการประเมินกิจกรรมใหครบทุกกิจกรรม และใหแสดงผลของการนําผลการประเมิน

ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานใหชัดเจน 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวน

มาก และมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน และประเทศ 

2. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนรูปธรรม 

3. มีหนวยงานกลางที่ใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรและความคุมครองทรัพยสินทางปญญา และมี
สถาบันวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

4. ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนดานการวิจัยจากองคกรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางเปนรูปธรรมที่จะใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัย
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเพื่อการวิจัยอื่นๆ ระหวางสถาบันที่ทําหนาที่
ผลิตผลงานวิจัยและคณะวิชาตางๆ รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะและเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการ
ระหวางกันดวย 
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จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
1. ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง เปนการตออายุ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลงานเดิม  
2. สัดสวนของอาจารยที่ทําวิจัย และเขารวมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ยังอยูใน

เกณฑไมสูงเทาที่ควรสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

ขอเสนอแนะ 
1. ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง เปนการตออายุ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลงานเดิม จึงควรกระตุนและสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานใหมข้ึนในแต
ละปอยางสม่ําเสมอ 

2. ควรมีระบบและกลไกที่จะกระตุน สนับสนุน หรือพัฒนาใหอาจารยที่ยังไมทําวิจัยสามารถรวมผลิตผล
งานวิจัย 

3. ควรมีการวิเคราะหผลกระทบตอสังคม และนําเสนอขอมูลการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชนในแงมุมตางๆ ดวย  

 
องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการจํานวนมากและหลากหลาย สามารถถายทอดสูสังคมทุกระดับ 

โดยเฉพาะทางดานการเกษตร รวมถึงการฝกอบรมใหกับผูนําทองถิ่น 
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ เชน การมีสวนรวม

ของชุมชนโดยใชเครือขายของวิทยุ มก. โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
3. มีการถายทอดองคความรูและประสบการณจากการวิจัย ไปใหบริการวิชาการแกสังคมหลายรูปแบบ 

เชน วีซีดี เว็บไซต เอกสารเผยแพรตางๆ โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
การใหบริการสื่อวิทยุ มก. ที่ส่ือถึงผูรับบริการโดยตรง 

4. มีการสนับสนุนงานบริการทางวิชาการ โดยสํานักงานบริการวิชาการ เชน ศูนยบมเพาะธุรกิจ อยางเปน
ระบบ โดยเริ่มจากการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การ
ถายทอดองคความรูสูเชิงพาณิชย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดนโยบายและแผนงานดานการใหบริการวิชาการ ยังไมคอยมีความชัดเจน 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ ยังไมสะทอนผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแผนงานดานการใหบริการวิชาการ และมอบหมายใหหนวยงานที่

เกี่ยวของ คือ สํานักสงเสริมและฝกอบรม และสํานักงานบริการวิชาการ ไปจัดทํากิจกรรมใหสอดคลอง
ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน การอางอิงหลักฐานการปฏิบัติงาน ควรใชผลงานที่สะทอนผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ชัดเจน  

3. การคิดคาใชจายของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ควรมีการคิดมูลคา (in kind)  
 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด กิจกรรมที่

แสดงความเปนมาทางประวัติศาสตร กิจกรรมวัฒนธรรมผาเผาไทในประเพณีแตงงาน กิจกรรมที่เกี่ยวการ
ถายทอดประเพณีตางๆ วันพัฒนา มก. เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดนโยบายและแผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเนนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 
2. ขาดความเห็นของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  
3. บทบาทดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตรยังไม

ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรจัดทํานโยบายและแผนงานที่เนนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย  
2. ควรสรางระบบในการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญในรูปของ

คณะกรรมการ  
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3. ควรมีการบริหารจัดการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ฝงลึกในตัวบุคลากรที่มีความรูความชํานาญมา
สูองคกร 

4. ควรปรับบทบาทและภารกิจของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตร ใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

5. ควรมีการรวบรวมขอมูลคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมจากหนวยงานตางๆ ใหครบถวน 

 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งการนําระบบบริหารความเสีย่ง

มาใชในการบริหารงาน 
2. คณาจารยและนักวิจัยไดรับรางวัลจากผลงานวิชาการและงานวิจัยเปนจํานวนมาก 
3. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยูในเกณฑระดับสูง 
4. มีระบบความปลอดภัยของเครือขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลสวนใหญที่มีความสมบูรณ 
5. มีการใชสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเปนชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น

กับมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนใหมีการนําผลประเมินดานการจัดการความรูไปพัฒนาการทํางานปกติอยางเปนรูปธรรม 
2. จํานวนรางวัลจากผลงานวิชาการและงานวิจัยยังกระจุกตัวอยูในบางคณะ จึงควรมีมาตรการชวยเหลือ

สนับสนุนใหการไดรับรางวัลกระจายตัวไปตามคณะตางๆ เพิ่มข้ึน 
3. ควรสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการขอตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. ควรพัฒนาฐานขอมูลทุกดานใหมีความสมบูรณ 
5. ควรเพิ่มชองทางตูไปรษณีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมพบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในการจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไว  
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2. การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ขาดการนําขอมูลจากการประเมินศักยภาพของผูบริหารมา
พิจารณา เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาใหตรงกับจุดที่ผูบริหารอาจยังมีความไมพรอมในบาง
ประเด็น 

3. ขาดความชัดเจนของความเชื่อมโยงระหวางระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยสูผูปฏิบัติงานกับการกําหนดแผนดําเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธ และยังไมมีการ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ของทุกหนวยงานในแนวทางเดียวกันและเห็นการเชื่อมโยงกบั
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

4. การดําเนินการในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยยังเปนแนวทางเชิงรับ และ
เปนการจัดการทรัพยากรสวนกลางมากกวาการแบงปนทรัพยากรระหวางหนวยงาน 

5. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ยังขาดความสมบูรณของฐานขอมูลดานการเงินและงบประมาณ 
รวมทั้งขาดฐานขอมูลสวนกลางที่สมบูรณ ซึ่งหนวยงานภายในทุกระดับสามารถเขาถึงเพื่อปอนขอมูล
และใชขอมูลในสวนที่เกี่ยวของได แทนการมีฐานขอมูลเฉพาะตามหนวยงาน ซึ่งยังไมสามารถเชื่อมโยง
และเขาถึงไดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะ 
1. สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการใหมีการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี โดยกําหนด

หลักเกณฑการประเมิน ที่มุงประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานในดานตางๆ มีตัวชี้วัดและเปาหมาย
ที่ชัดเจนไวอยางชัดเจน โปรงใส และเหมาะสม 

2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาผูบริหารโดยใชขอมูลจากการประเมินความพรอมในการบริหารงานของ
ผูบริหารมาเปนแนวทางจัดโครงการอบรมพัฒนา และควรมีการวางแผนการจัดเตรียมผูบริหารใน
อนาคต 

3. ควรมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ของทุกหนวยงานเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงระหวาง
เปาหมายของมหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

4. ควรดําเนินการบริหารจัดการดานการใชทรัพยากรรวมกันในเชิงรุกใหมากยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายการ
ดําเนินงานในการแบงปนทรัพยากรระหวางหนวยงานอยางเหมาะสม  

5. ควรมีการวางแผนดําเนินการดานฐานขอมูลกลาง เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดทําฐานขอมูลใน
หนวยงานยอย  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การวิเคราะหคาใชจาย รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากแหลงเงินภายนอกมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ

ทางมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว และสามารถลดการพึ่งพางบประมาณแผนดิน พรอมออกนอกระบบ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการลงทุนหรือจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัยในครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดินตอจํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทา อยูในเกณฑตํ่า สะทอนใหเห็นถึงความไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวน
นิสิต ซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคุณภาพการเรียนและการสอน 

2. มีสัดสวนของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการสูงกวาเกณฑ สะทอนใหเห็นถึง การสูญเสียศักยภาพ
และโอกาสในการนําทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยมาใชประโยชนในการดําเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ในรอบปที่ผานมาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลยั ควรมีการวเิคราะหสถานภาพการใชงานของหมวดครุภัณฑ อาคารสถานที ่และที่ดินของ

ทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อทราบสถานภาพการใชงานในปจจุบันที่มีความขาด
แคลนหรือเพยีงพอมากนอยเพียงใด และนาํไปพิจารณาในการจัดทําลาํดับความสําคญัในการพิจารณา
ใหการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ ถาหากสามารถจัดหางบประมาณมาเพิ่มเติมในสวนที่ขาด
แคลน แตถาหากมีขอจํากัดในการหางบประมาณ ควรนาํมาใชประกอบการพิจารณาปริมาณการรบั
นิสิตในแตละสาขา ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับจาํนวนและสมรรถนะของครุภัณฑ อาคารสถานที ่
และที่ดินตอไป รวมทั้งพิจารณาถึงความเปนไปไดในการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. ควรลดสัดสวนของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (รอยละ 10-15)  
 โดยพิจารณานําเงินเหลือจายไปใชในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุ
 เปาหมายที่กําหนดไว 
3. ควรมีการนําผลการวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายตอหัวของนิสิตเต็มเวลาในแตละสาขา (Unit cost)  

มาใชประโยชนในการบริหารจัดการ ลดหรือเพิ่มคาใชจายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง และเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงาน  คือมี

ระบบประกันคุณภาพที่ใชกับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  และหนวยงานสนับสนุน โดยมีคูมือ
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพสําหรับ คณะวิชา  สํานัก สถาบัน สงผลใหไดรับรางวัล 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในระบบประกันคุณภาพ  โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมใหความรู
ดานประกันคุณภาพแกบุคลากรของหนวยงาน 

3. มีโครงการรางวัลคุณภาพใหแกหนวยงานที่มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น หรือมีแนว
ปฏิบัติที่ดี  ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  และเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ได 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดการพัฒนาความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 
2. ควรเพิ่มบริบทของตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย

การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล 
3. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สามารถใชรวมกันไดในทุกระดับ 
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการ 
องคประกอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ก.พ.ร.)และปรับรายการตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมกับหนวยงานที่รับการประเมินคุณภาพมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพตางๆ เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหแก
บุคลากรและหนวยงานตางๆ จึงพบจากการประเมินวาผูบริหารในระดับตางๆใหความสนใจตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น และบุคลากรมีความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึนดวย 
 นอกจากนี้ยังพบวามีการนําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
เพิ่มข้ึนดวย 
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 บันทึกการเยี่ยมคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
 
คณะเกษตร 
1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 

- มีหลักสูตรดานการเกษตรครบทุกระดับการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ และมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาจํานวนมากที่เนนการวิจัย ที่เอื้อตอการสรางผลงานวิจัย สามารถตอบสนองตอนโยบาย
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีบทความจากวิทยานิพนธจํานวนมากที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  

- มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ ทั้งในระดับชุมชน 
ชาติ และนานาชาติ อีกทั้งมีศักยภาพสูงในการขอทุนวิจัย และบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
โดยสามารถไดรับทุนสนับสนุนจํานวนมาก 

- มีแผนงานและการดําเนินโครงการที่เชื่อมโยงเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ต้ังแตการเพิ่ม
จํานวนผูสนใจเขาศึกษา การปรับเปล่ียนเจตคติ การเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครอง นิสิต อาจารยที่
ปรึกษา และคณาจารย โดยมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถดวยความรูคิด โครงการกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธคณะเกษตร ที่เปนตนแบบที่ดีในการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเขามาศึกษาตอในคณะ 
ไดแก โครงการจัดสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร พี่แนะนํานองเรียนคณะเกษตร การเดินทางประสัมพันธ
นอกสถานที่ (Road Show) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรกับครูแนะแนว และการจัดคาย
นักวิทยาศาสตรเกษตรอนาคต 

- มีผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ
ผลงานไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลจํานวนมาก อีกทั้งผลงานวิจัยจํานวนมากสามารถนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และมีผลงานวิจัยไดรับอนุสิทธิบัตร 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ขาดสถานที่ฝกงานที่ดําเนินการโดยคณะ เพื่อใชในการฝกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี  
- ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ยังไมเพียงพอกับการใช

งานและสอดคลองกับวิทยาการที่เปลี่ยนไป 
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนดานสถานีฝกงานสําหรับนิสิตที่อยูภายใตการดูแลบริหารจัดการโดยคณะ

เกษตร โดยอาจโอนยายสถานีวิจัยบางแหงใหอยูในการบริหารจัดการของคณะเกษตร เพื่อเปนแหลงฝก
ทักษะดานการเกษตรภาคสนามใหกับนิสิตไดอยางเพียงพอ และสามารถบริหารจัดการไดตรงตาม
ความตองการและการจัดการเรียนการสอนของคณะ ทั้งนี้ เพื่อลดอุปสรรคในการขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภายในที่ตองมีภาระในการฝกอบรมใหกับเกษตรกรและชุมชน จึงไมสามารถรองรับการขอใช
สถานที่ฝกงานได 

- มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือดานวิชาการระหวางคณะเกษตร ที่วิทยาเขต
บางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาเกษตรกรรมที่มีความโดด
เดนของมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดสอนหลักสูตรการเกษตร 

 
คณะประมง 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีผลงานทางการวิจัยที่นําไปสูการบริการทางวิชาการแกชุมชนและการเรียนการสอนที่เห็นเปนรูปธรรม 
- มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดี โดยเฉพาะการชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาผลการเรียน และมีโครงการสอน

ภาษาตางประเทศใหแกนิสิต 
- มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมศาสตรทางการประมงทุกดาน 
- มีความพรอมในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาการประมง และเสนอโครงการไปยัง สกอ. แลว  
- คณะฯ กําลังปรับโครงสรางของฝายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานไดอยางคลองตัว และมี

ประสิทธิภาพภายใตความจํากัดของงบประมาณ 
2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
- คณะฯ ควรประเมินผลการดําเนินงานทุกดาน เพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการเปนผูนําในการ

ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนทางดานการประมง 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณไปยังสถานีตางๆ เพื่อที่คณะฯ จะไดสามารถใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชนไดตรงตามความตองการของชุมชน รวมทั้งสามารถคนควาผลงานวิจัยเพื่อเปนขอมูล
ในการแกไขปญหาใหแกชุมชนไดรวดเร็วขึ้น 
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4. ขอสังเกต 
- ระบบการลงทะเบียนไมสอดคลองกับระบบอาจารยที่ปรึกษา ทําใหเกิดปญหาในการลงทะเบียน 

โดยเฉพาะสําหรับนิสิตที่มีปญหาดานการเรียนอยูแลว ควรมีมาตรการกําหนดใหนิสิตที่มีปญหาตองพบ
อาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียน 

 
คณะวนศาสตร 
1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- เปนคณะเดียวในประเทศที่ทําภารกิจการเรียนการสอนในเรื่องวนศาสตร และเปนที่ยอมรับทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
- อาจารยและบคุลากร มีความรอบรูในศาสตรที่หลากหลาย 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- หลักสูตรที่คณะเปดสอนบางหลักสูตรไมไดทําการปรับปรุงในรอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว จึงควร

เรงดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับการ
พัฒนาการทางวิชาการ 

- เนื่องจากอาจารยมีภารกิจคอนขางมาก โดยเฉพาะดานการสอนและการบริการวิชาการ จึงยังไมได
มุงเนนในการผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ คณะจึงควรพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาในเรื่องนี้ 

- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตออาจารยประจํา ยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ควรมีการวิเคราะห
ขอมูลอยางละเอียด เพื่อหาแนวทางปรับปรุงในรูปแบบตางๆ เชน การขอความรวมมือจากบุคลากร
ภายนอก โดยเฉพาะกรมปาไมมาชวยดูแลนิสิตในระหวางการฝกงาน เปนตน 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
- มหาวิทยาลยั ควรมีสวนชวยในการพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาเรื่อง FTES ของคณะ 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความโดดเดนดานการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัยและประเทศเปนอยางดี เปนตนแบบของคณะเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยได
อยางเหมาะสม เนื่องจากมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานวิจัยอยางดีเยี่ยม อาทิ ศักยภาพใน
การหาทุนวิจัยจากภายนอก ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมทั้งการมีผลงาน
นวัตกรรมที่ไดรับสิทธิบัตร และไดรับรางวัลจํานวนมาก คณะฯ ยังมีกลยุทธดานการสนับสนุนการทํา
วิจัยของอาจารยใหม และแนวทางการสรางผลงานวิจัยที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการสรางเครือขายงาน 
KU FIRST ดวย มีหนวยวิจัยเฉพาะทาง ทําใหมีความรวมมือของอาจารยในคณะในการผลิต
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และมีผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีเปาหมายในการรับมือกับสถานการณในอนาคตที่สงผลตอการผลิตบัณฑิต
และกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ  

- สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีศักยภาพสูง สามารถสนับสนุนการบริหารงานไดอยางเขมแข็ง 
2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ควรจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
- ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น และสนับสนุนใหมีการขอตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงขึ้น โดยขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการพิจารณาเรื่องนี้ โดยใชระยะเวลาที่ส้ันลง 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 

- มหาวิทยาลยัควรจัดทําฐานขอมูลกลางเพือ่ใหทุกคณะและหนวยงานใชรวมกนั 
- ในการวิจัยและการบริการวชิาการดานอุตสาหกรรมอาหาร ควรขยายความรวมมือระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลยั  ไดแก โครงการ KU-FIRT โดยเพิ่มหนวยงาน เชน คณะที่วทิยาเขตเฉลิม 
      พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 43

 
คณะวิทยาศาสตร 
1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีระบบการพฒันาอาจารยใหมที่ดี มีศักยภาพในการสรางผลงานวิจยั และชื่อเสียงใหมหาวทิยาลยั 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- อัตราสวนของตําแหนงวิชาการยังไมเหมาะสม จึงควรจัดทําแผนพัฒนาในเรื่องนี้โดยดวน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะของคณะ 
- การวางนโยบายและวิสัยทศัน 3e + 3i และใชหลักฐาน PDCA ในการบริหารจัดการทุกๆ เร่ือง 

โดยเฉพาะเรื่อง การเรียนการสอนที่เนนใหนิสิตสรางโครงงานเพื่อการแขงขันตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
(มกราคม) โดยเตรียมนิสิตตัง้แตอยูชั้นปที่ 2 

- การทาํกิจกรรมไปพรอมๆ กนั ทั้งคณะทุกเรื่อง ทกุหลกัสตูร โดยทําไปดวยกนั รวมมอืกันเพื่อเปนไปตาม
วิสัยทัศน 

- การมีงานบริการวิชาการที่เดนที่สรางรายไดใหกับคณะมาก และมีชื่อเสียง เปนผลดตีอการรับนิสิตเขา 
2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- การประเมนิผูบริหารทีย่ังไมครบ 360 องศา และระบบประเมินอืน่ๆ หลายอยาง ยงัไมเปนทางการ 

เพราะคณบดแีจงวาบางเรื่องประเมนิแจงกรรมการคณะ 
- สถานที่เพื่อรองรับการทํางานวิจยัตองใหความสะดวก เพื่อใหอาจารยมีสมาธิเพื่องานวิจยั 
- ระบบอาจารยที่ปรึกษายังมปีญหา เพราะขาดการติดตออยางตอเนื่อง และยังไมไดประเมินระบบที่

ปรึกษาวามีประสิทธิภาพ ในป 2552 มีการวางนโยบายใหนิสิตพบสปัดาหละ 3 ชั่วโมง ในตอนเที่ยง 
และเริ่มสํารวจปญหาแลว แตยังไมสรุป 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ควรมีการประเมินเรื่อง การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพราะการเปลีย่นระบบจราจร ทํา

ใหคณะมีปญหาในการสัญจร และนิสิตไมปลอดภัย ควรสํารวจความตองการกอนการปรับเปลี่ยน และ
ควรประเมินการดําเนนิงานภายหลงัการปรับเปลี่ยน 

- ควรเตรียมการเพื่อความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย เชน ระบบปองกนัภัยโจรกรรม ไฟไหม การสาํรองไฟ 
เพื่อเหตุฉุกเฉนิตางๆ เพราะตอนนี้มีปญหามาก 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- เร่ืองการเนนเปนสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอมที่คํานึงถงึการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม (Green Design) ทําใหหลักสูตรมุงไปทางเดียวกนั และไดสรางผลงานและการเรยีน
การสอนที่สอดคลอง 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายไดและเพื่อเลี้ยงตัวเอง ซึง่ตอเนื่องกับปญหาบุคลากรที่ตองใชเงินรายได 

ตองวางแผนกลยุทธทางการเงิน 
- ปญหาจากอาจารยสวนใหญเปนรุนใหม จึงมีตําแหนงวชิาการนอย และอัตราปริญญาเอกไมสอดคลอง

กับเกณฑมหาวิทยาลัยวิจัย 
- ขาดการวางแผนในการบริการวิชาการ และการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ควรทบทวนการจดสิทธิบัตร ซึ่งมหาวทิยาลัยมีเกณฑจดรวม รอยละ 50 ทําใหคณะผูวิจัยหรือ 
      ผูสรางสรรคงาน ซึ่งเปนกลุมขาดขวัญและกําลังใจ  
- ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบํารุงรักษาดานกายภาพ 

 
คณะบริหารธุรกิจ 
1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีระบบการพัฒนาบุคลากรในดานการเพิ่มคุณวุฒิใหสูงขึ้นที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง สามารถใหทุนอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยใชเงินรายไดมากกวา 20 คน 
- มีการทบทวนวิสัยทัศน โดยใชกระบวนการวิจัย และใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม 
- มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 เปนจํานวนมาก 
- มีการบริหาร และสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ โดยมีคณะกรรมการ  

 วิจัยดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัย  รวมทั้งมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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- คณะฯ  ใหความสําคัญกับการเขามามีสวนรวมของคณาจารยและเจาหนาที่ทุกฝาย  พัฒนา  
 ศักยภาพและทักษะเจาหนาที่ ให ดําเนินการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํา 
 ตลอดจนนําข อมูลและผลการประ เมิน ไปใช ในการพัฒนาปรับป รุงภารกิ จ  จนเกิดการ 
 เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

- คณะฯ มีศักยภาพสูงในการใหบริการวิชาการ 
- รายไดของคณะฯ มีความมั่นคงมาก โดยเฉพาะสัดสวนระหวางรายไดจากการศึกษาเทียบกับงานวจิัย

และบริการวิชาการเกือบเทา 1 : 1 ซึ่งนับวาเปนสัดสวนที่ดีมาก 
- ระบบการเงนิและงบประมาณที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึง่ควรนําไปเผยแพรแกหนวยงานอื่นๆ 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ควรพัฒนาโครงการบริการวชิาการซึง่ไดรับงบประมาณจํานวนมากใหเปนงานวิจัยและมีการตพีิมพ

เพิ่มข้ึน 
- ควรเพิ่มสัดสวนหลกัสูตรปริญญาโทที่มีการทําวิทยานพินธใหมากขึน้กวาเดิม เพื่อรองรับการเปน

มหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาต ิ
- ควรสนับสนนุผลงานดานผลงานการตพีมิพจากการศึกษาวิจัยระดบั IS (Independent Study) ของ

หลักสูตรปริญญาโท ซึ่งแตละปมีผูสําเร็จการศึกษาอยูในระบบแผน ข มากกวา 500 คน/ป แตผลงาน
การตีพิมพยงันอย 

- ควรพิจารณาสัดสวนจาํนวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ใหเปนไปตามเกณฑที ่
สกอ. กําหนด 

- ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยคณะฯ และสโมสรนิสิต  
- ควรสนับสนนุ/กระตุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัใหมากขึ้น  รวมทัง้ผลิตงานวิจยัและงาน

สรางสรรคใหไดรับการอางองิในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ  และมีการ 
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนสิุทธิบัตร เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคใหเกิดมูลคาเพิม่ 

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดมุงเนนในดานการวิจยั  ดังนัน้คณะฯ ควรมีปรับโครงสราง
หลักสูตร  และหาแนวทางในการปรับแกไขกระบวนการใหเปนไปตามทิศทางการมุงเนนของ
มหาวิทยาลยั 

- ผลผลิตดานวชิาการและผลงานทางวิชาการ (การตีพมิพ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ฯลฯ) โดยเฉพาะผลงาน
ดานการตีพิมพ ควรปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อสนองตอการเปนมหาวทิยาลยัวิจยัของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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- การวางแผนเชิงกลยทุธระยะยาวที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจนการถอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ 
แบงเปนชวงๆ และชี้ milestone ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเปดหลักสูตรปริญญาเอกทีค่วรมองอยางเปน
ระบบ เพื่อนํามาใชในการพฒันางานวิจัยของคณะฯ ซึง่ควรมีแนวทางเชิงกลยุทธที่ชดัเจน 

- การพัฒนาคณะฯ ไมควรมุงเนนเฉพาะการแกไขผลลัพธการประเมนิ เนื่องจากมีดัชนีหลายสวนทีไ่มได
สะทอนการดําเนินงานและหรือการบริหารจัดการของคณะฯ 

 
คณะเศรษฐศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ดี มีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปสูหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ ที่มุงใหเปนองคกรที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรใน
ระดับสากล 

- มีหลักสูตรและงานวิจัยที่เขมแข็งดานเศรษฐศาสตรเกษตร และสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
- มีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนรายวิชา/อาจารย/นิสิต กับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมเสริมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งให

ความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งตอบสนองตอการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคและมีคุณภาพจน
ไดรับรางวัลยกยอง 

- มีศักยภาพความรวมมือกับตางประเทศสูงทั้งในดานการเรียนการสอน และการวิจัย 
- คณาจารยมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ  มีศักยภาพในการสรางรายไดจํานวนมาก ทั้งจากการเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการ
วิชาการ 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ควรมีกลไกที่จะทําใหอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย (รศ.) ใหขอตําแหนง

ระดับ ศาสตราจารย (ศ.) ดานเศรษฐศาสตรการเกษตร เนื่องจากเปนคณะที่เปนตนแบบดาน
เศรษฐศาสตรเกษตร จําเปนตองมีผูทรงคณุวุฒิระดับ ศาสตราจารยทดแทนผูทีเ่กษยีณอายุราชการไป  

- ควรพิจารณาสัดสวนจาํนวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ใหเปนไปตามเกณฑที ่
สกอ.กาํหนด 

- ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมใหครบทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนาํผลการ
ประเมินมาใชปรับปรุงการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรมตอไป 
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ควรเสริมบุคลากรผูทรงคุณวุฒิเขามาชวยรับภาระดานการเรียนการสอน เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย

รุนใหมมโีอกาสทําผลงานทางวิชาการ และเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- ควรพัฒนากลไก กฎเกณฑ กติกา การบรหิารจัดการเพือ่ผลักดันใหคณะที่สามารถปฏิบัติภารกิจดาน

การเรียนการสอนและการวิจยัไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
- ควรสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพิม่ข้ึน โดยมุงเนนการสอน หรือ

อบรมภาษาองักฤษ 
- ควรมีการปรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องขอจํากัดในการทําวิจัยใหกับหนวยงานภายนอก หรือ

บริษัท ซึง่อาจารยไมสามารถเปดเผยขอมลู หรือนาํผลงานวิจัยนั้นมาเผยแพร และนาํมาขอตําแหนง
วิชาการ ศาสตราจารย (ศ.) ได ซึ่งเมื่อมหาวทิยาลยัฯ ออกนอกระบบแลว ควรปรับระเบียบดังกลาวให
สอดรับกับสกอ. แตควรปรับแกไขนโยบายที่เปดโอกาสใหอาจารยสามารถนาํผลงานวิจัยในลกัษณะ
ดังกลาวขางตน มาขอตาํแหนงทางวิชาการ แตอาจจะมกีารกําหนดสัดสวนและหรือเฉพาะไมเกนิ
ตําแหนง รองศาสตราจารย (รศ.)   

 
คณะมนุษยศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีโครงการสหกิจศึกษาที่สามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง และมีสวนชวยสนับสนนุระบบการเรียนการสอนที่

ยึดนิสิตเปนศนูยกลาง และสามารถนํามาใชเปนแบบอยาง (role model) หรือแนวปฏิบัติที่ดีแก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

- มีศูนยภาษาของคณะที่สามารถใหบริการดานวชิาการแกบุคลากรภายในและภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีสวนชวยเสรมิพันธกิจดานบริการชุมชนไดเปนอยางด ี

- มีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงเงินภายนอกจากการใหบริการวิชาการ สะทอนใหเห็นถึงขดี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีความพรอมที่สนองนโยบายของมหาวทิยาลัยในการออกนอก
ระบบ 

- มีการดําเนนิการ “ศูนยพัฒนาตนดวยตัวเอง” เพื่อชวยและเปดโอกาสใหนิสิตของคณะ สามารถเพิม่พูน
ทักษะและความรูดานภาษาไดมากขึ้น 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- อาจารยมีภาระงานสอนคอนขางมาก ทําใหงานวิจัยของคณาจารยมนีอย 
-  
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- เพื่อสนับสนนุสงเสริมความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะงานวิจัย

ดานมนุษยศาสตร ซึ่งยงัมีสัดสวนคอนขางนอย มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบวิจัยเปนจํานวนและสัดสวน
ที่ชัดเจน สําหรับสนับสนนุงานวิจัยดานมนุษยศาสตร 

- เพื่อชวยเพิม่ศักยภาพดานทกัษะการใชภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะ
ของนิสิตคณะอื่นๆ นัน้ คณะอื่นๆ ควรปรับปรุงหลักสูตรใหนิสิตของแตละคณะมีวิชาเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

 
คณะสังคมศาสตร 
1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- ใหความสําคญัในการตรวจประเมินคุณภาพ และพยายามปรับปรุงกระบวนการในระบบประกัน

คุณภาพใหเปนระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
- มีการจัดประกวดระบบการตรวจประเมินคณุภาพ ระหวางหนวยงานภายในคณะ 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- อัตราสวนอาจารยตอนิสิตเตม็เวลาเทยีบเทา ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
- การจัดทาํลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา และการไดรับการอางอิง Citation ยังมนีอย 
- การวิจยักระจกุตัว ไมกระจาย และรวมกับสาขาอื่น  

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณการวิจัย เนนการวิจัยเฉพาะทางดาน

สังคมศาสตร 
 
คณะศึกษาศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีผลงานการวจิัยทีน่ํามาพฒันาการเรียนการสอนที่ชัดเจนและเปนประโยชนตอวงวชิาการ 
- มีการดําเนนิการประสานความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตทั้งดานบุคลากร วิจัย รวมทัง้การเรียนการสอน 

ซึ่งทาํใหนิสิตไดรับประโยชนอยางเตม็ที ่ 
- จัดตั้งศูนยการศึกษาเชงิหรรษา เพื่อชวยนสิิตในการพฒันาดานภาษาตางประเทศ 
- มีการเนนการบริการทางวิชาการในเชิงรุก คือ การไปบรกิารถึงโรงเรียนมากกวาการใหครูออกมาจาก

โรงเรียน 
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- มีการเตรียมนสิิตใหมีความพรอมทัง้ทางดานวชิาการและศรัทธาในอาชีพเปนอยางดีกอนออกไปฝก
ประสบการณวิชาชพีครูเปนเวลา 1 ป 

- โรงเรียนสาธิตฯ สามารถจัดระบบการฝกประสบการณวิชาชพีใหแกนสิิตเปนอยางด ีเปนฐานการวจิัย
สนับสนนุการเรียนการสอนทีดี่ของคณะ และมีการวิจัยรวมกนัแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ควรพัฒนาการวิจัยดานการเรียนการสอนใหหลากหลายยิ่งขึน้ โดยขยายไปยงัระดบัชั้นตางๆ และใน

ลักษณะวิชาทีแ่ตกตางกนั เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 
- ควรประชาสัมพันธงานวิจัยที่เกีย่วกับการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางใหครูได

นําไปพฒันาการสอนแกนกัเรียน 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- มีโรงพยาบาลสัตวหลายแหง ซึ่งครอบคลุมการรักษาสัตวหลายประเภท ที่ชวยสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัยไดเปนอยางดี และสามารถใหบริการแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- คณะฯ มีนวัตกรรมที่กาวหนา เชน มีศักยภาพในการผลิตหุนจําลองยางพารา ที่สามารถตอยอดในเชิง

พาณิชย ซึ่งจะเปนแหลงเพิ่มรายไดใหกับคณะ และวัคซีนตอตานเห็บ 
- คณะฯ มีระบบการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
- มีการจัดสรรสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการปกติ 

2. ประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
- คณะฯ ควรมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนตามวิสัยทัศนที่กําหนด และทําแผนระยะยาวที่มีกรอบการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งแผนการบริหารโรงพยาบาลสัตว 
- คณะฯ ควรพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และทิศทางการวิจัยใหเปนสหวิทยาการมากขึ้น 
- ควรมีการตั้งเปาหมายการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยคํานึงถึงจุดคุมทุนในการเปดสอน และมี

การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาเรียน 
- คณะฯ ควรมีการทบทวนการจัดหลักสูตร โดยอาจยุบรวมบางสาขา หรือจัดหลักสูตรบูรณาการที่

ทันสมัย 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

1. จุดแข็งและแนวปฏบัิติที่ดีของคณะ 
- ผูบริหารมีวิสัยทัศน และการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
- บุคลากรเปนคนรุนใหมทีม่ีความกระตือรือรน รักองคกร  พรอมใจที่จะรวมกนัพฒันาตนเองและองคกร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  เปนหลักสูตรที่มีการสอนใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพียงแหงเดียว เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูใน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะหโรคและพยาบาลสัตว  

2. ประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
- สถานที่คับแคบ ทาํใหการจดัการเรียนการสอนมีขอจํากัด 
- ไมมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
- ควรมีการสรางอาคารเรียนและหองปฏิบัติการเพิม่เติม 
- ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตร 
- สรางกลยทุธในการหาเงนิรายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- มีระเบียบและวิธีการปฏิบัติในเรื่องการวิเคราะหตนทนุทีช่ัดเจน 
- มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั่วไป 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- สรางความเขมแข็งใหนกัวิจยัที่ปฏิบัติงานอยู 
- มีแผนในการรองรับการเกษยีณอายุราชการของผูชํานาญการในชวง 5 ปขางหนาและมีกลไกในการหา

บุคลากร(นักวจิัย) ทดแทนในเชิงรุก และใหไดบุคลากรเขามาทดแทนทันเวลา 
- ควรมีหนวยผลิตโดยเฉพาะของสถาบนั 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ควรจัดใหมีแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑในการเอื้อใหเกิดการใชทรัพยากร/บุคคลของหนวยงานนี ้

โดยใหมีโอกาสเปนประธานกรรมการ/กรรมการบัณฑิตศึกษา และใหสถาบนัมีโอกาสไดรวมรับ (สอบ) 
นิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือคณะตางๆทีเ่กี่ยวของ 
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- ตองการใหมหาวทิยาลยัรวมสนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เชน การสงบุคลากรไปศกึษา
ตอหรือไปอบรมดูงาน ฝกงานในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของตางๆ เปนตน 

 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- มีการทาํงานรวมกับภาคเอกชน เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
- มีการทาํงานวจิัยรวมกับหนวยงานภายนอก 
- มีนักวิจัยที่มีความสามารถในการหาทนุวจิัยจากภายนอก/ภายใน 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- มีลูกจางชั่วคราวจาํนวนมาก จึงควรหาวิธบีรรจุหรือทําใหมีตําแหนงงานที่มัน่คงขึน้ 
- ครุภัณฑ และเครื่องมือที่ใชดําเนนิงานตองใชงบประมาณมากในการบริหาร 
- การเกษยีณอายุราชการของบุคลากรมีจาํนวนมาก 
- การถายทอดKM ยังไมชัดเจน 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ควรจัดใหมีแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑในการเอื้อใหเกิดการใชทรัพยากร/บุคคลของหนวยงานนี้ 

โดยใหมีโอกาสเปนประธานกรรมการ/กรรมการบัณฑิตศึกษา และใหสถาบันมีโอกาสไดรวมรับ(สอบ) 
นิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือคณะตางๆที่เกี่ยวของ 

- สนับสนนุการจัดหาครุภัณฑแกสถาบัน 
- มีนโยบายที่จะรักษาดํารงไวซึ่งอัตรากําลังที่เกษียณไปและการรับบุคลากร เพื่อทดแทนตําแหนงที่

เกษียณไดอยางทันเวลา 
-  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการที่ดี โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ   
- มีการดําเนินงานที่สนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย   
- มีการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย 
- มีศักยภาพสูงในการบริหารงานวิจัย   มีการประสาน และสนับสนุนใหเกิดการผลิตผลงานวิจัย เพื่อ

ตีพิมพเผยแพรผลงานทั้งในรูปของวารสารวิชาการ นิทรรศการและสื่อในรูปแบบตางๆ เปนที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ 
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- มีการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง  โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติในการแกวิกฤติและ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- สถาบันฯ ควรสนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนใหแกนักวิจัยที่บูรณาการการทํางานระหวางคณะ เพื่อเกิด

ความรวมมือดานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
- สถาบันฯ ควรเปนหนวยงานหลักในการประสานงานวิจัยที่สะทอนถึงทิศทางงานวิจัย และสนับสนุนการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 

- มหาวิทยาลัยควรกําหนดผูรับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให
ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนครุภัณฑ  เครื่องมือวิทยาศาสตรราคาแพง เพื่อเปนเครื่องมือกลางสําหรับ
การวิจัยระดับสูง และใหนักวิจัยเขาถึงไดงาย พรอมรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

- มหาวิทยาลัยควรจัดลําดับงานวิจัยที่มีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจในสวนที่มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง 
เพื่อส่ือใหสังคมไดรับทราบทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
สํานกังานอธกิารบดี : กองกิจการนสิิต และสถานพยาบาล 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- เปนศูนยรวมของบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีศักยภาพสูงในการสนบัสนุนการ

บริหารงานของมหาวทิยาลยั 
- มีผลการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ครบตามภารกิจทั้ง 12 ดาน โดยเฉพาะดานการพัฒนานิสิต  

ซึ่งกองกิจการนิสิต  สามารถดําเนินภารกิจเพื่อเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพนิสิต ไดอยางดี มีการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสิตเพื่อการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูแกนิสิต ทั้ง
ทางดานวิชาชีพ สติปญญา อารมณ รางกายและจิตใจ   มีการจัดบริการและสวัสดิการใหแกนิสิตใหอยู
ในระดับที่ไดมาตรฐาน  มีการจัดโครงการพัฒนานิสิตที่ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เชน โครงการ Transcript กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- สถานพยาบาล ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ ที่เนนมาตรฐานคุณภาพของงานนอกเหนือจาก
การคํานึงถึงคุณภาพการใหบริการที่ดีเพียงอยางเดียว ถือเปนแบบอยางปฏิบัติที่ดี 
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2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ควรมีการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ของสาํนักงานอธกิารบดีเพิ่มข้ึนในแตละรอบป

การศึกษา 
- ควรมีการอบรมใหความรูเกีย่วกับกระบวนการและเทคนิคการปรับปรุงงานอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะ

เทคนิคทางดาน PDCA 
- สถานพยาบาล ควรจัดระบบจายตรงกบักรมบัญชีกลาง เพื่อใหความสะดวกแกผูรับบริการ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- มีการจัดทําโครงการตางๆ หลายโครงการที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัย

วิจัย ไดแก โครงการการใหรางวัลวิทยานิพนธดีเดน รางวัลเกียรติยศแกผูที่มีผลการศึกษาดีเดน ทําใหมี
ผลงานตีพิมพวิทยานิพนธระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 

- มีการใหทนุการศึกษานิสิตเริม่เขาและจบการศึกษาในระดับตางๆ   
- มีการเนนการทําวิจัยและการเขียนวทิยานพินธเปนภาษาอังกฤษ และการตีพิมพในระดับนานาชาติ เพื่อ

รองรับการเปนมหาวทิยาลยัวิจัย 
- มีบุคลากรทีม่ศัีกยภาพสงู และมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานทดแทนกันได เพื่อใหระบบการ

ทํางานมีความคลองตัว และมีความรวดเร็วในการใหบริการ 
2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางคณะกับบัณฑิตวทิยาลัย เปนอุปสรรคกับนิสิตในการดําเนินการบาง

เร่ือง เชน การเตรียมหลักฐานในขั้นตอนการสําเร็จการศึกษาที่นิสิตตองไปตามผลของเกณฑตางๆ ที่
ผานมาแลว 

- หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ป 2548  
- ความถี่ของการใหขอมูลขาวสารหรือจัดอบรมในเรื่องตางๆ ที่เอื้อตอการศึกษาและการจบการศึกษา ยัง

ไมเพียงพอ 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 

- ควรมีการปรับปรุงระบบการดําเนนิงานระหวางคณะกับบัณฑิตวทิยาลัย รวมถึงสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ใหเอื้อประโยชนและสะดวกกับนิสิตในการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา เชน การเตรียมความพรอม
ในการสาํเร็จการศึกษา การหาแหลงตีพมิพผลงานวิทยานพินธหรือการนําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
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- ควรวิเคราะหและพัฒนาหลกัสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และคํานึงถึงวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลยัในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิ

- ควรวิเคราะหความตองการของนิสิต 
 
สํานกัหอสมดุ 

1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- เปนศูนยความรูทางดานการเกษตรที่มีฐานขอมูลดานการเกษตรทีห่ลากหลาย เปนผูนําดานสารสนเทศ

ทางการเกษตร 
- มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง เปนแบบอยางของหนวยงาน

อ่ืน 
- มีการใหบริการแกผูใชหองสมุดที่หลากหลาย เปนที่พอใจระดับมากของผูที่มาใชบริการ 

 
สํานกัสงเสริมและฝกอบรม 
1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 
- มีเครื่องมือส่ือสารวิทยุ มก. ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย 
- การถายทอดองคความรูสูชุมชน ผานสื่อหลายชองทาง เชน วิทยุ มก. เวบ็ไซต และสื่อตางๆ 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม 
- ดวยศักยภาพของสํานกัสงเสริมและฝกอบรม ควรหาแนวทางเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของ

มหาวิทยาลยั ดานการใหบริการทางวิชาการใหมากขึ้น 
 
สํานกับริการวิชาการ 
1. จุดแข็งหรือแนวปฏบัิติที่ดี 

- มีกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการในการตอยอดผลงานวิจยัไปสูเชิงพาณิชย 
- มีภารกิจดานตางๆ ที่สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานทรัพยสินทางปญญา และงานหนวยบมเพาะ

ธุรกิจ ซึง่ทาํใหมีการบริหารจดัการงานบริการวิชาการใหเปนระบบ ที่มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน 

2. ประเด็นที่ควรปรับปรุงพฒันา 
- ในงานหนวยบมเพาะธุรกิจ ควรสนับสนุนและเพิ่มจาํนวนโครงการพัฒนาธุรกิจจากผลงานวิจยัของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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บันทึกการสัมภาษณผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารวิทยาเขต 
บุคลากร นิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ขอคนพบ 
 สภามหาวิทยาลัยมีการปรับบทบาทเพื่อรองรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  โดยมี
คณะกรรมการผูใหนโยบายและคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย อยางไรก็
ตามจะตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนบทบาทไปสูการดําเนินการในเชิงของการใหนโยบายและกํากับดูแลใหมาก
ข้ึน นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังไมไดนําขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใชในการกํากับดูแล
การบริหารมหาวิทยาลัยมากเทาที่ควร แตเล็งเห็นประโยชนของขอมูลที่ไดรับและจะนํามาใชประโยชนเพิ่มข้ึนใน
อนาคต อนึ่งสภาฯ ควรปรับกลวิธีและชองทางในการสื่อสารมติหรือขอมูลตางๆ ที่สําคัญสูบุคลากรใหได
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
ขอเสนอแนะตอสภามหาวทิยาลัย 

1. ควรมีสํานกังานกิจการสภามหาวิทยาลยั และมีบุคลากรรองรับ เพื่อทาํหนาที่ติดตามขอมูลที่จําเปนตอ
การตัดสินใจในเชิงนโยบายใหแกสภามหาวทิยาลยัไดอยางทนัทวงทตีอการใชงาน 

2. ควรมีกรรมการหรือบุคลากรชุดหนึง่ที่จะดแูลกลั่นกรองขอมูลเอกสารตางๆ ใหแกสภาฯ 
3. ควรเพิ่มความถี่ในการประชมุสภาฯ ตามความจาํเปน เนือ่งจากมีเร่ืองที่ตองพจิารณาในที่ประชุม

คอนขางมาก ทําใหไมสามารถพิจารณาบางเรื่องไดในรายละเอยีด 
4. ควรจัดสรรเวลาในการประชมุสภาฯ ใหเหมาะสม โดยใหกรรมการมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องการบริหาร

จัดการใหมากขึ้น สวนวาระที่เกีย่วของกับหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยโดยคณบดีทุก
คณะควรไดกลั่นกรองมาใหถวนถี่ข้ึน กอนเสนอกรรมการสภาฯ  

5. ควรเปดโอกาสใหกรรมการสภาฯ ประเภทผูทรงคุณวฒุิไดแสดงวิสัยทัศนและความคิดเหน็ที่จะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการมหาวทิยาลยั เนื่องจากเปนผูรูและมีประสบการณสูง 

6. มหาวิทยาลยัควรแสดงบทบาทหลักๆ  2 ประการอยางสมดุล ไดแก การนาํสังคมดานวิชาการทีจ่ะเปนที่
ตองการในอนาคตและการตอบสนองความตองการของสังคมโดยจัดการสอน/หลักสตูรที่สอดรับกับ
ความตองการจําเปนในปจจบัุน 

7. มหาวิทยาลยัควรใชทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณที่อยูรวมกนัใหเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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ผูบริหารวิทยาเขต 
1. ภาพรวมดานแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ทั้งเรื่อง การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ พบวา  
1.1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  
- ดานการเรียนการสอนมีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งมีจํานวน 10 หลักสูตร ประกอบดวย 3 คณะ ไดแก คณะทรัพยากร 
      ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  และคณะศิลปศาสตร  
      และวิทยาการจัดการ  มีบุคลากร 150 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 16 คน  
- ดานการวิจัย มีการจัดทํากองทุนรวม ประมาณ 15 ลาน เพื่อจัดสรรใหแตละคณะในการสนับสนุน

การทําวิจัย  ซึ่งการทําวิจัยสวนใหญข้ึนอยูกับจุดมุงเนนของแตละคณะ โดยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ฉกส. ที่เปนศูนยบมเพาะในการบริหารเชิงธุรกิจ  

- ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการมุงเนนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น  
- การบริหารจัดการของวิทยาเขต ฉกส. มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ ซึ่ง

อยูในความดูแลของสวนกลาง ทั้งในเรื่อง คาน้ํา คาไฟ การเงิน พัสดุ  สวนคณะใหมุงเนนเฉพาะ
เร่ือง การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อไมใหอาจารยตองรับผิดชอบในดานงานธุรกิจ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  และมีสถาบันวิทยบริการ กํากับดูแลเร่ืองการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต และมีการพัฒนาทางดานทักษะไอทีใหแกบุคลากร นอกจากนี้เปนวิทยา
เขตแรกที่เก็บคาเลาเรียนแบบเหมาจาย 

1.2 วิทยาเขตศรีราชา  
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล และ

มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนกลุมเปาหมายทางภาคตะวันออก 
- ดานการเรียนการสอน แตกอนมุงเนนการเรียนการสอนคอนขางมาก แตปจจุบันมีการปรับนโยบาย

เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย จึงมีการมุงเนนการทําวิจัยเพิ่มข้ึน  และมีนิสิต
มาเรียนจากทุกภูมิภาค  

- การบริหารจัดการ สวนใหญใชเงินรายได เนื่องจากงบประมาณแผนดิน ไดเพียงรอยละ 15 เปน
คาใชจายในการสรางอาคาร โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงานนําเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มก. 
เพื่อปรับรวมใหเปนเงินสวนกลาง แตแยกบัญชีของแตละหนวยงาน โดยทุกคณะมีสวนรวมในการ
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ใชเงินรวมกันเพื่อการพัฒนา ทําใหทุกคณะเจริญเติบโตไดดี และการบริหารจัดการมีความคลองตัว
มากขึ้น  

1.3 วิทยาเขตกําแพงแสน  
- มีการบริหารจัดการ ใชรูปแบบการบริหารจัดการเหมือนกับวิทยาเขตบางเขน โดยมีคณะที่แยกมา

จากวิทยาเขตบางเขน  ปรัชญา ปณิธานยึดของมหาวิทยาลัยเปนหลัก แตวิสัยทัศนกําหนดเปนของ
วิทยาเขตเอง คือ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับสากล ซึ่ง
ปจจุบันมีการขยายงานทางดานชุมชนมากขึ้น  

- มีแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองเปนไปตาม
เกณฑ สกอ. 

- ดานการวิจัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยระดับ 
      วิทยาเขต แตเงินที่ไดรับสวนใหญเปนการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ที่   
      วิทยาเขตบางเขนทั้งหมด อยางไรก็ตาม วิทยาเขตกําแพงแสน มีอาจารยที่มีศักยภาพ ทําให 
      สามารถหาแหลงทุนจากภายนอกไดจํานวนมาก 
- ดานการบริการทางวิชาการ มีจุดเดนคอนขางมาก เนื่องจากมีบุคลากรที่เปนนักวิชาการ นักวิจัย 

และอาจารยที่เกี่ยวของกับชุมชนเปนสวนใหญ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได
เปนอยางดี โดยมีการจัดตั้งศูนยตรวจสอบเกษตรและสิ่งแวดลอม มีหองปฏิบัติการตรวจสอบดิน 
ปุย และพืชพันธุตางๆ มีหนวยงานบริการวิชาการที่สามารถทํางานกับกระทรวง ทบวง กรม ไดเปน
อยางดี โดยมีสํานักสงเสริมและฝกอบรมที่ไดรับงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม จํานวนมาก 
และมีโรงพยาบาลสัตว 2 แหง นอกจากนี้มีการพัฒนาหองปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีที่เปนหลัก
ของประเทศในการใหบริการ และมีการทํางานรวมกับ สวทช. และหนวยงานอื่นๆ 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมที่สําคัญ เชน 
ประเพณีวันลอยกระทง ที่เปนศูนยรวมของชุมชน งานปลูกขาววันพอ ที่สอดแทรกประเพณี และ
วัฒนธรรมการปลูกขาว 

2. การจัดทําแผนพัฒนาที่เปนจุดเดนของแตละวิทยาเขต และระบบกลไกที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จตาม
แผน 
2.1 วิทยาเขตศรีราชา 

- มีคณะกรรมการจัดทําแผนแมบท ซึ่งมาจากผูแทนของแตละคณะในการพิจารณารวมกัน เชน การ
สรางหอพัก โรงอาหาร หองเรียน เพื่อใหเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชเงินรายไดของ
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วิทยาเขต ทําใหสามารถดําเนินงานไดตามแผนงานเปนสวนใหญ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารก็สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแผนงานกํากับ ซึ่งแผนนี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละหนวยงาน 

2.2 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
- มีการดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัด เนื่องจากวิทยาเขตมีเครือขายในกลุมจังหวัด 

“SNUK” ซึ่งกลุมจังหวัดตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร  

- ดานกายภาพ มีการขอสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย โดยการกูจากสหกรณออมทรัพย มก. เพื่อ
สรางอาคารใหมทั้งอาคารปฏิบัติการและอาคารเรียน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นิสิตที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง   

- ดานอัตรากําลังตําแหนงอาจารย มีการเปดรับอาจารยระดับปริญญาเอก เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑของ สกอ. แตเนื่องจากสถานที่ต้ังของวิทยาเขตไมเอื้อกับการดึงดูดใจ ทําใหไมมีผูจบระดับ
ปริญญาเอกมาสมัคร แตปจจุบันมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหเรียนตอระดับปริญญาเอก เพื่อ
ตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดในอนาคต  

2.3 วิทยาเขตกําแพงแสน  
- มีการกูเงิน 100 กวาลาน และมีการยืมกองทุนภาคเอกชนบางสวน เพื่อสรางหอพัก และโรงอาหาร

ในวิทยาเขต มีการจัดทํากองทุนอสังหาริมทรัพย และมีการหารายไดเพื่อการคืนทุน ตลอดจนมี
นโยบายบริหารจัดการเพื่อใหบริการแบบ one stop service โดยใชศูนยความเปนเลิศดานตางๆ 
ทํางานแบบ virtual เปนทีม เพื่อหารายไดมาใชในการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อศึกษาวิจัยดานตางๆ 

3. การบรหิารแบบธรรมาภบิาลและความโปรงใส พบวา 
3.1 วิทยาเขตศรีราชา 

- มีการประเมินผูบริหารจากบุคลากรทุกระดับ ยกเวนนิสิต  มีทีมผูบริหารนิสิต มีการประชุมรวมกับ
สโมสรนิสิตทุกเดือน เพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงงานกิจการนิสิต โดยเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
ในการเปนกรรมการของวิทยาเขต ในดานสวัสดิภาพ กรรมการรานคา ซึ่งผูบริหารมีความสัมพันธที่
ดีกับนิสิต โดยใหเบอรโทรศัพทกับนิสิต ทําใหมีการติดตอประสานงานระหวางกัน 

3.2 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 
- มีการใหบุคลากรทุกสายประเมินผูบริหารในภาพรวม และใหนิสิตประเมินดวย สวนการประเมิน

ผูบริหารในหนวยงานยอย มีการประเมินโดยผูใตบังคับบัญชา ซึ่ง มก.ฉกส. มีการดําเนินงานมา
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อยางตอเนื่อง 2 ป และมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในภาพรวมของ มก.ฉกส. ปที่ผาน
มายังใชเอกสาร แตในปตอไปจะดําเนินการผานระบบสารสนเทศ ซึ่งมีการประมวลขอคิดเหน็ถงึรอง
อธิการบดี และนําขอคิดเห็นตางๆ สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปรับปรุง 

3.3 วิทยาเขตกาํแพงแสน 
 - มีการประเมนิผูบริหารภายในหนวยงานทกุระดับทั้งภาควิชา คณบดี  

3.4 โครงการจัดตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุรี  
- มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพมา 2 -3 ป ในป 2552 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

ไดเปนประธานในการตรวจประเมิน  เปดสอนหลักสูตร  MBA ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) มีจํานวนผูเรียนประมาณ 300 คน และหลักสูตรการจัดการการ
โรงแรมและทองเที่ยว ซึ่งใชหลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา มีนิสิต ประมาณ 350 คน 
ใน 4 ชั้นป มีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน โดยมีอาคารเพียง 1 หลัง และมีโรงอาหาร  มีอาจารย
ประจํา 7 คน มีการเรียนเชิญอาจารยพิเศษจากบางเขน ผูเกษียณ และจากบุคคลภายนอกมาชวย
สอน ปจจุบันมีหอพักเอกชนรองรับ ทําใหนิสิตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

- การพัฒนาทางกายภาพ มีพื้นที่ 700 ไร  แตเปนบึง/ไรนา 400 ไร  จึงไดประสานในการทําถนน 4 
เลน ในการเขาออกวิทยาเขต อาคาร 1 หลังนี้ ใชเปนหองสมุด หองเรียน และสํานักงาน ไดกูเงิน
สหกรณเพื่อสรางอาคารเพิ่ม ซึ่งจะมีหองพยาบาล และสถานที่ทํากิจกรรมนิสิต 

- มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต กําลังดําเนินการประสานงานกับคณะ
สังคมศาสตร และโครงการสาธารณสุข (ตอเนื่อง) กําลังพิจารณาไปสอนใน มก.ฉกส. ซึ่ง สกอ. ไม
เห็นดวยในการใหมีหลักสูตรตอเนื่องในมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย 

- มีจุดไดเปรียบทางดานการคมนาคม แตนิสิตที่เปนคนในจังหวัดสุพรรณเองมีไมถึง 10% ซึ่งสวน
ใหญเลือกเรียนที่กําแพงแสน  และที่เรียนดีจะเลือกเรียนที่กรุงเทพฯ  

- ยุทธศาสตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี คือ มุงเนนดานการศึกษา และการกีฬา ซึ่ง
ปจจุบันสามารถเปนศูนยกลางในการศึกษาใหกับคนในพื้นที่ได 

- จุดออนของการกอสราง คือ เปนทุงนา เมื่อสรางอาคารตองถมดิน และตองประสานงานกับกรม
ชลประทาน  เนื่องจากมีปญหาน้ําทวมในชวงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประเพณี 
การแขงขันเรือที่รวมกับจังหวัด  

- มีการปรับระบบหองสมุดใหสามารถเชื่อมโยงกับบางเขนได มีการจัดทําบารโคด และสามารถซื้อ
หนังสือเขาหองสมุดไดเอง  

- นิสิตสามารถใชระบบ internet ไดโดยรอบวิทยาเขต 
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4. หลักสูตรที่โดดเดนในแตละวิทยาเขต และผลงานในรอบปการศึกษา โดยเฉพาะผลงานของนิสิต 
4.1 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  

- ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ รถ
ประหยัดพลังงาน ซึ่งไดรับรางวัลถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และยังมีอีก
หลายรางวัล เชน คณาจารยรวมกับภาคเอกชน ผลิตคอนกรีตพรุนที่มีคุณสมบัติดานสิ่งแวดลอม 

- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. มีภาระในการสอนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาดาน
วิทยาการจัดการ ที่ใชหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน โดยเริ่มรับนิสิตป 2543 ในสาขาวิชาบัญชี 
บัณฑิตไดงานทํา 100% คณะมีแผนเปดหลักสูตรที่ใชความรูในเรื่องการจัดการ คือ หลักสูตรการ
จัดการธุรกิจการเกษตร และการจัดการกีฬาและสุขภาพ 

4.2 วิทยาเขตศรีราชา  
- ไดรับรางวัลจาํนวนมาก ทัง้จากผลงานของอาจารยและผลงานของนิสิต ปละประมาณ 30 รางวัล 

โดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการที่มีผลงานที่ไดรับรางวัลของนิสิตจาํนวนมาก 
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลดานการตอเรือและเครื่องกลเรือ 

และในอีก 10 ปขางหนา จะมีศูนยทดสอบในดานการตอเรือ ที่คาดวาจะเปนหนึ่งเดียวในเขต
ภูมิภาค และหวังวานิสิตจะไดทํางานในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในฐานะกัปตันเรือ นอกจากนั้น วิทยาเขต
ยังมีชมรมศิลปวัฒนธรรมที่มีความเขมแข็ง และจังหวัดไดขอใหชมรมไปแสดงกิจกรรมตางๆ 
คอนขางมาก 

4.3 วิทยาเขตกําแพงแสน  
- แตละหลักสูตรมีความเฉพาะ เชน ทางดานเกษตร มีความเขมแข็งทางดานปฐพีวิทยา พืชสวน  

สัตวบาล เทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  10 หลักสูตร 

นิสิตที่จบการศึกษาสวนใหญไดทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ต้ังคณะป 2549 แตเปดสอนมาตั้งแตป 2537 และเปนตนแบบของ

ประเทศไทย ปจจุบันมีการรวมตัวกัน 6 สถาบัน เพื่อดูแลมาตรฐานทางการศึกษา และนําระบบ 
TQF มารวมพิจารณา ปลายปนี้จะมีการประชุมนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
เปนประธานที่ประชุมคณบดีดวย โดยมีนิสิตไดรับรางวัลการแขงขันดานการกีฬาเปนสวนใหญ สวน
ระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับรางวัลการนําเสนอวิชาการตางๆ  มีศูนยออกกําลังกาย เพื่อเปนศูนย
ปฏิบัติงานใหกับนิสิต ประชาชน และบุคลากรมีโอกาสมาใชบริการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพทาง
กาย และคลินิกจิตวิทยาการกีฬา 
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5. ปญหาและอปุสรรคทีก่ําลงัปรับปรุง และการปรับนโยบายในกรณีที่จําเปน 

5.1 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  
- ปญหาการรับนิสิตเขาศึกษามีจํานวนคอนขางนอย เนื่องจากมีหลักสูตรใหเลือกเรียนนอย และจะ

ทําอยางไรใหไดคนเกงเขามาเรียน อาจตองปรับรูปแบบการรับในรูปแบบของการสอบเขาและ
สัมภาษณ ซึ่งใชเวลามาก ปจจุบันมีผูสมัคร 2,000 คน แตมาสอบสัมภาษณ 600 กวาคน 
นอกจากนี้ผูเรียนยังมีฐานะคอนขางยากจน ตองการทุนการศึกษา แตยังมีลูกหลานคหบดีมาเรียนที่ 
มก.ฉกส. เพิ่มข้ึน  

5.2 วิทยาเขตศรีราชา 
- ปญหาเรื่องอาจารยและการสื่อสาร เนื่องจากการใชอินเตอรเน็ต ตองใชบริการจากภาคเอกชน โดย

ใชเงินรายได และปญหาการบรรจุอาจารยระดับปริญญาเอก ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทําใหไมสามารถบรรจุอาจารยระดับปริญญาโท ซึ่งวิทยาเขตสามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การศึกษาตอ  

5.3 วิทยาเขตกําแพงแสน  
- ปญหาดานที่พักนิสิตและบุคลากร มีการกูเงินเพื่อสรางที่พักเพิ่ม และปญหาในการรับนิสิตดาน

การเกษตร ทั้งที่วิทยาเขตมีความพรอมทางดานการเกษตรสูง แตเด็กเกงไมเลือกเรียน ในอนาคตจะ
มีปญหา คือ  ไมมีคนเกงเขาไปเปนกรรมการระดับชาติ  

- ความสนใจในภาคการเกษตร มีความนาเปนหวงและไมไดเปนหัวใจของประเทศ ซึ่งมองเห็นปญหา
ของเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจะเปนกลุมคนที่มีการศึกษา สวนกลุมคนที่
ไมไดจบการศึกษาก็อาจจะเลิกทํางานในภาคเกษตรกรรม  

- จากการเปนกรรมการการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีนโยบายการศึกษาให 3 ระบบเทียบเคียงกันได 
เกษตรกรที่มารับการอบรมหลายชั่วโมง ควรเขาสูระบบการเทียบโอนหนวยกิตได เพื่อใหเกษตรกร
นําภูมิปญญาทางวิชาการไปชวยในการพัฒนาทางดานการเกษตร อีกตัวอยางหนึ่ง คือ มีการอบรม
นักบริหารจาก ธกส. ควรมีการเทียบเคียงหนวยกิตใหกับผูบริหารใหเขามาเรียน MBA และหาก
มหาวิทยาลัยรัฐดําเนินการไมไดอาจทําใหมหาวิทยาลัยเอกชนดึงลูกคาได การเทียบเคียงถายโอน
ความรูใหเปนการศึกษาในระบบ ควรมีหนวยงานรับผิดชอบในการพิจารณาการเทียบโอนใหชัดเจน
เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน ชุมชนอยางแทจริง ถาไมดําเนินการในเรื่อง
การนําเกษตรกรเขามาสูสังคมแหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัยก็จะไมสงผลดีกับการเกษตรของไทย 
จึงควรมีการดึงเกษตรกรเขามาสูกระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และมีการสราง
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คุณภาพใหกลุมคนดังกลาวชวยในการพัฒนาประเทศ และหากมหาวิทยาลัยสามารถทําเรื่องเทียบ
โอนไดอยางเปนรูปธรรมจะชวยใหเกิดการจัดหลักสูตรใหมเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคได 

5.4 โครงการจัดตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
- ความชัดเจนของสภามหาวิทยาลัยฯ ในนโยบายระยะยาวของการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

เนื่องจากนิสิตที่รับเขามีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง การกําหนดนโยบายการจัดตั้งวิทยาเขต มี
ขอบเขตแคไหน เปนวิทยาเขตสมบูรณแบบ หรือเปนวิทยบริการ  

6. การบรหิารจดัการของหนวยงานสนับสนุนของแตละวิทยาเขต 
6.1 วิทยาเขตศรีราชา  

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารตามนโยบาย การ
เรียนการสอน ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ และการใหบริการนิสิต ซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิหลากหลาย 
ประมาณ 130 คน เมื่อมีการนําระบบประกันคุณภาพมา ไดนํางานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของงานประจํา และมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับรับทราบ ซึ่งเริ่มเปนรูปธรรมมากขึ้น กลยุทธ
ในการขับเคลื่อน คือ ใบมอบหมายงาน และกําหนดใหมีผลกับการประเมินความดีความชอบดวย มี
การนําโปรแกรมมาชวยในการเก็บขอมูล มีปญหาเรื่องการใหบริการวิชาการ การเปนผูทรงคุณวุฒิ 
การเปนกรรมการภายนอกของบุคลากร และขอจํากัดดานคอมพิวเตอร 

6.2 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนหนวยงานสนับสนุนสวนกลาง สนับสนุน

ภารกิจของวิทยาเขต ใหบริการนิสิต บุคลากร และประสานงานใหบริการและความรวมมอืกบัชมุชน 
ทุกภารกิจของสํานักงานวิทยาเขต จะมีผูรับผิดชอบทุกงาน วิสัยทัศนของสํานักงาน คือ เปน
หนวยงานสนับสนุนการบริหารงานอยางมีมาตรฐาน โดยใช พ.ร.บ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และการบริการอยางมืออาชีพ โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบันมีการพัฒนาบุคลากรดานทักษะที่แตละคนมีอยูใหมีความรูเพิ่มข้ึน โดยเนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตเปนหัวใจสําคัญ ถานิสิตมีความตองการจะดําเนินการใหดีที่สุด  

6.3 วิทยาเขตกาํแพงแสน  
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการถอดแบบการบริหารจัดการจากวิทยาเขตบางเขน มีแผน 4 ป

ของสํานักงานวิทยาเขต ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาดานกายภาพ อาคารสถานที่ 
การกีฬา มีภาระงานที่ตอบสนองการบริหารของผูบริหาร การบริหารงานภายใน แบงตามภารกิจ
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ของแตละกอง เนนการสนับสนุนการเรียนการสอนเปนหลัก บุคลากรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนางานในระบบประกันคุณภาพ   

7. บทบาทสภามหาวทิยาลัยในปจจุบันตอการพัฒนามหาวทิยาลัย เพื่อกําหนดทิศทางการพฒันา
มหาวทิยาลัยที่เหมาะสม และควรเพิม่การพัฒนา ดังนี้ 
- สภามหาวิทยาลัยฯ ปจจุบันมีบทบาทเพิ่มข้ึน และเริ่มมองระดับลางมากขึ้น สภามหาวิทยาลัยมี

ขอเสนอแนะ และบางประเด็นเปนประโยชน มีความชัดเจนในการพัฒนาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
อยางไรก็ตาม แตละวิทยาเขตมีความแตกตางกัน  

8. หากจะออกนอกระบบ วทิยาเขตจะมปีญหาอยางไร 
8.1 วิทยาเขตศรีราชา มีความพรอมและมีการดําเนนิงานเพือ่การออกนอกระบบไดรวดเร็ว  
8.2 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร มีความพรอมและจะตองมีระเบยีบเปนไปในแนวทาง

เดียวกนั ปจจบัุนใชวทิยาเขตบางเขนเปนแมแบบ ซึ่งการบริหารจัดการอยูในระเบียบเดียวกนั อาจมี
ปญหาบาง ทาํใหการดําเนนิงานไมบรรลตุามวัตถุประสงคได  

8.3 วิทยาเขตกาํแพงแสน ทําใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น การออกนอกระบบทําใหลดขั้นตอนการทาํงาน
ไดมากขึ้น 

 
บุคลากรสายสนับสนุน  
1. การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาบุคลากร ทั้งจากหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งแหลงเงินงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา พบวา  
- บุคลากรจากทุกหนวยงาน ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยมีการสงเสริมใหไดรับการพัฒนาทั้ง

จากการจัดโครงการฝกอบรมภายในหนวยงาน มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย จาก
สถาบันการศึกษาตางๆ บริษัทเอกชนที่ตรงกับสายงาน ซึ่งมีทั้งเสียคาใชจายและไมเสียคาใชจาย เชน 
การเขารวมประชุมระดับชาติ การฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานที่ตรงกับสายงาน การ
ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เปนตน 

- ทุกหนวยงาน เปดโอกาสใหทุกคนไดรับการพัฒนาฝกอบรมในสัดสวนที่เทาเทียมกัน ซึ่งบางหนวยงานมี
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดกรอบในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน โดยกําหนดให
บุคลากรทุกคนอยางนอยตองเขารับการฝกอบรม 2 คร้ังตอคนตอป หรือบางหนวยงานขึ้นอยูกับความ
สนใจของบุคลากร แตตองเกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสวนใหญมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ประมาณ 2-3 คร้ัง และมากกวา 3 คร้ัง 
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- บางหนวยงานมีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาฝกอบรม และศึกษาดูงานในตางประเทศ 
โดยมีงบประมาณสนับสนุน หรือสนับสนุนการเขารวมโครงการกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่
หนวยงานจัดใหกับบุคคลภายนอก  

- งบประมาณสวนใหญที่ใชในการพัฒนาบุคลากรของทุกหนวยงาน เปนงบประมาณจากเงินรายไดที่
หนวยงานจัดหาเอง ทั้งจากงานวิจัย งานพัฒนาวิชาการ หรืองานบริการวิชาการ  

- บางหนวยงานมีกองทุนสนับสนุนทั้งในเรื่อง การฝกอบรม การศึกษาตอ และมีแผนที่มุงเนนการพัฒนา
บุคลากรเปนหลัก ซึ่งไมจํากัดจํานวนครั้งในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของบุคลากร  

- การเขารวมโครงการเพื่อการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงานสนับสนุนสวนกลางสวนใหญ เปน
โครงการที่ไมเสียคาใชจาย เชน การอบรม ประชุม สัมมนา ของกองการเจาหนาที่ สํานักประกันคุณภาพ  

- จํานวนครั้งในการเขารับการฝกอบรมของบุคลากรขึ้นอยูกับโอกาส 
- มีการสงหนังสอืและแจงใหบุคลากรรับทราบ  
- หนวยงานสวนใหญมกีารจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร และบุคลากรสวนใหญรับทราบวามีแผนพฒันา

บุคลากร  
- ทุกหนวยงานมีการจัดประชมุบุคลากรประจําป 
- บุคลากรทุกคนไดรับการฝกอบรมทั้งจากภายในหนวยงานประจํา และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด

ให รวมทั้งมีโอกาสไดรับการฝกอบรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประมาณ 4 คน มีโอกาสไปศึกษาดู
งาน และอบรม ตางประเทศ  

- หนวยงานทีม่กีารสนับสนุนทุนใหศึกษาตอ มีจํานวน 5 หนวยงาน จาก 25 หนวยงาน  
- ความคิดเหน็ของผูแทนบุคลากรที่ใหขอมูลตอการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับในปการศึกษา 2551 มี

ความเห็นวา อยูในระดับดีถึงดีมาก เปนสวนใหญ  

2. ความกาวหนาในสายงานของบุคลากร พบวา บุคลากรคอนขางนอยที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยบุคลากรที่
มีแผนในการขอตําแหนงทางวิชาการ มีเพียง 2 คน เนื่องจากความไมชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรอัตราพนักงานเงินรายได และการไมมีคาตอบแทนประจําตําแหนง ทําให
บุคลากรมีมุมมองถึงความไมเทาเทียมระหวางบุคลากรดวยกัน อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยพยายามหาแนว
ทางแกไข เพื่อพิจารณาปรับระเบียบใหครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อลดปญหาความไมเทาเทียมกันให
บุคลากร ซึ่งควรแจงใหบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง ทั้งนี้ กรรมการเสนอวา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางสูง ทุกคนควรชวยกัน เพื่อใหองคกรมีความกาวหนาและดีที่สุด ซึ่งการพัฒนาที่ดีที่สุด คือ การ
พัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรเอง 
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3. บางหนวยงานมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อดูแลคุณภาพชวีิตและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากการพัฒนาฝกอบรม การศึกษาดูงาน เชน การประกนัอุบัติเหตุ  ซึ่งบุคลากรหนวยงานสวน
ใหญ ประมาณ 11 คน มีความพึงพอใจกบัสวัสดิการทีห่นวยงานจัดให อยูในระดับดี 

4. ขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย  
- มหาวิทยาลยัควรมีการสนบัสนุนการพฒันาฝกอบรมลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิม่ข้ึน 

หรือมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังที่ขาดแคลน และเครื่องมือใหมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานเครื่องมือปฏิบัติทางดานวทิยาศาสตรจะมีคอนขางนอย ซึ่งตองอาศยัประสบการณของ
บุคลากรในการใหคําแนะนําสําหรับผูมารับบริการ  

- ควรมีการฝกอบรมบุคลากรใหมใหไดรับการพัฒนากอนลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- มหาวิทยาลยั ควรมีการสนบัสนุนการพฒันาดานสวัสดิการใหกับพนกังานเงินรายได และลูกจาง
ชั่วคราว ใหมีสวัสดิการหรือสิทธิ์เทาเทียมกับขาราชการ พนกังานงบประมาณ และพนักงานราชการ เชน 
บุตรสามารถเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ได ซึ่งอาจกาํหนดเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสม 

5. ความคิดเหน็เกี่ยวกับมุมมองการดําเนนิงานในระบบประกันคุณภาพ  พบวา  
- บุคลากรมองวา มีความยุงยากเกีย่วกับ ชวีิตการทาํงาน อยูในระดับปานกลาง ประมาณ 7 คน และไม

ยุงยาก ประมาณ 8 คน ซึง่สะทอนใหเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีการจดัระบบประกันคุณภาพที่เอือ้ตอ
การปฏิบัติงานประจําไดเปนอยางด ี

- ระบบประกันคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง จงึควรมีปรับใหมีความสอดคลองรวมกนั ทัง้ใน
สวนของ ก.พ.ร. สมศ. และมหาวิทยาลยั เพื่อไมใหเกิดความซ้าํซอนและความยุงยากในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งมหาวิทยาลยัพยายามพจิารณาปรับดัชนีและเกณฑใหมีความสอดคลองและใกลเคียงกนั เพื่อใหการ
บริหารจัดการของมหาวทิยาลัยเปนไปตามขอกําหนดทัง้ในสวนของ ก.พ.ร. และ สมศ. ซึ่งตองการ
เปรียบเทยีบคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบนั ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมี
คุณภาพทัดเทยีมกนั  

6. ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั พบวา  
- บุคลากรสวนใหญมองวา มคีวามพรอมอยูในระดับพอใช 16 คน ระดับควรปรับปรุง 5 คน และระดับดี 4 

คน ซึง่หากมีระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ดีจะทาํใหสามารถตอบขอมูลไดในทุกระดับ 
- ระบบสารสนเทศในภาพรวมระดับมหาวทิยาลยั ยังไมสามารถเชื่อมโยงกนัในทกุระดับ ทัง้ฐานขอมูล

จากสวนกลางมหาวิทยาลยั และระดับหนวยงาน 
7. การบริหารจัดการ พบวา 
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- การจัดทาํแผนระดับมหาวิทยาลัย และมีการถายทอดตัวชี้วัดลงไปในระดับหนวยงาน พบวา บุคลากร
สวนใหญรับทราบบาง ประมาณ 16 คน ไมทราบ 5 คน และทราบดี ประมาณ 4 คน  

- ควรมีมาตรการในการควบคมุการจัดระบบรถจักรยานยนตที่ใหบริการภายในมหาวทิยาลัย และการ
กําหนดอัตราคาบริการของรถจักรยานยนตรับจางดังกลาวใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานกลางเดียวกนั  

- ควรมีมาตรการในการดูแล รักษาคุณภาพชีวิต และทรัพยสินของบุคลากรภายในวทิยาเขตบางเขน 
เพิ่มข้ึน โดยมรีะบบการรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

- มีบางหนวยงานที่มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารระดับคณบดี รองคณบดี ซึ่งบุคลากร
สวนใหญเหน็ดวยในการใหมีการประเมนิผูบริหาร แตควรประเมินเฉพาะประเด็นทีบุ่คลากรมีสวน
เกี่ยวของ โดยประเมินผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงานของผูบริหาร ซึง่จากผลการประเมนิบุคลากรสวนใหญ
เห็นวา ผูบริหารมีการนําผลการประเมนิไปพัฒนาปรบัปรุงแกไข 

- หนวยงานสวนใหญมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งระบบการบริหารงานบุคคล ควรมี
เกณฑมาตรฐานในการประเมินบุคลากรใหชัดเจน และแจงใหบุคลากรรับทราบถึงความกาวหนาใน
ตําแหนงสายงาน เพื่อใหหนวยงานมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
หลักเกณฑดังกลาว พรอมทัง้แจงใหบุคลากรรับทราบตอไป 

 
อาจารย 
1. ความตองการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจดานการเรียนการสอนไดอยางมี 
      เต็มประสทิธิภาพ 

- อุปกรณโสตทศันูปกรณสําหรับการเรียนการสอนสําหรับบางคณะ โดยเฉพาะคณะที่มีขอจํากัดในการ
หารายไดจากภายนอก ไมเพียงพอสําหรบัการใหบริการกับอาจารยผูสอน  และมขีอจํากัดในการยืมใช
อุปกรณตางๆ  โดยเฉพาะคอมพิวเตอรพกพา ซึ่งมีอยูจาํนวนนอย และบางครั้งก็ขาดการดูแลอุปกรณให
สามารถนาํไปใชงานได 

- พื้นที่สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมเพยีงพอสาํหรับจํานวนนิสิตทีเ่ขารับการศึกษาเพิ่มข้ึนใน  
แตละป เนื่องจากมกีารเพิ่มจํานวนการรับนิสิตมากขึ้น 

- อาจารยที่จบปริญญาเอกคอนขางขาดแคลนในสวนของวิทยาเขต ควรจะขอบรรจุปริญญาโท 
      ทดแทนแลวหาทางพัฒนาเปนปริญญาเอกตอไป    และสาเหตุจากปจจัยดานกายภาพ  สภาพแวดลอม 
      ตางๆ  ไมเอื้อใหอาจารยเกิดความคลองตัวในการทํางาน และขาดแรงจูงใจที่จะเปนอาจารย 
      ประจําที่วทิยาเขต 



 67

- ระบบการลงทะเบียนออนไลน  สงผลกระทบตอกระบวนการของระบบอาจารยที่รึกษา  เนื่องจาก
อาจารยที่ปรึกษาไมสามารถติดตามดูแลใหการชวยเหลอื แนะนาํ  และใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียนแก
นิสิตได  เนื่องจากนิสิตสามารถตัดสินใจลงทะเบียนขอลงเกนิ ลงนอยกวากําหนด หรือพนสภาพไดโดย
ไมผานอาจารยที่ปรึกษารับทราบ ดังนัน้ มหาวทิยาลัยควรปรับแกไขระบบฐานขอมูลใหมีขอจํากัด
เพิ่มข้ึน  เชน กําหนดใหนิสิตตองพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอทราบแผนการเรียน และตารางสอน ตาราง
สอบกอนวนัลงทะเบียนออนไลน  หรืออาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูตรวจสอบ  และอนุมัติการลงทะเบียน
ของนิสิตกอนที่นิสิตจะลงทะเบียนออนไลน  ทัง้นี้ควรมีขอกําหนด หรือแนวทางทีใ่หนิสิตตองถอืปฏิบัติ
ในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยเทอมละ 1 คร้ัง  เพื่อเปนการสงเสรมิและสนับสนนุระบบ
อาจารยที่ปรึกษา  ใหสามารถติดตามดูแลนิสิตได 

- การนาํเทคโนโลยีดานระบบ IT มาใชในกระบวนการดานการเรียนการสอน เชน ระบบการลงทะเบียน
ออนไลน   ระบบการประเมินอาจารย  การออกเกรดผานระบบฐานขอมูล  บางครั้งมีขอจํากัดในเรื่อง
ของการทีน่ิสิตเขาไปใชงานพรอมกันจํานวนมาก   หรือระบบสัญญาณเครือขายที่ไมรองรับเมื่อมีการ
เปดใชงานมากๆ  อีกทัง้ปญหาการประมวลผลผานระบบที่มีขอผิดพลาด  รวมทั้งนสิิตจะประเมินเฉพาะ
อาจารยที่สอนชั่วโมงทายๆ เทานั้น  เนื่องจากประเมนิอาจารยที่สอนช่ัวโมงแรกๆ ไมได  นอกจากนีน้ิสิต
ยังมกีารประเมินแทนกนัดวย 

 
2. ชองทางการรบัรูแผนปฏิบัติราชการ จากมหาวิทยาลัย  และกระบวนการมีสวนรวมในการทบทวน นําเสนอ  

เพื่อปรับแผนของมหาวทิยาลัย 
      -     มหาวทิยาลยัฯ มีการดําเนินการแจงใหทราบเรื่องแผนปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลยั โดยการเวียน 
            แจงผานบนัทกึขอความ  ผานหนาเว็บไซดมหาวิทยาลัยเมนูระบบหนังสือเวยีน (e-office)  และแจง 
             ผานที่อยูอีเมล ของอาจารยทกุทาน             
       -    ในการประชุมเพื่อทบทวน การจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย  สวนใหญอาจารย จะมีสวนรวมในการ 
            นําเสนอเพื่อปรับแผนโดยคณะวชิาจะนําเขาวาระพิจารณา ในที่ประชมุคณะ  มกีารจัดสัมมนา          
            อาจารยและบุคลากร  เพื่อรับทราบทิศทางการดําเนนิงานของมหาวทิยาลยั รวมทั้งการจดัทําประชา 
            พิจารณ 
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3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับภาระงานอาจารยที่คอนขางมาก และสัดสวนอาจารยตอนิสิตที่ไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานที ่สกอ.กาํหนด  ซึง่สงผลตออัตรากําลงั และภาระงานอาจารย โดยเฉพาะดานการเรียนการสอน 
และการวิจยั 
- บางคณะที่มีการเปดสอนภาคพิเศษเพิม่ข้ึน สงผลใหโหลดภาระงานสอนมีมาก ทาํใหไมมีเวลาทํางาน

วิจัย 
- การเปดรับอาจารยที่จบปริญญาเอกในคณะวิชาที่อยูวทิยาเขตตางจงัหวัดมีอาจารยที่ใหความสนใจเขา

รับสมัครนอยเนื่องจากขอจํากัดหลายอยาง  มหาวทิยาลัยควรพจิารณาอัตราอาจารยที่จบปริญญาโท 
เพื่อมาชวยลดภาระงานอาจารยปจจุบัน 

- ในการรับอาจารยที่จบปริญญาเอก ควรกําหนดคุณสมบัติใหตรงกบัคุณลักษณะทางดานการเรยีนการ
สอนเฉพาะของสาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากการเปดรับตามคุณสมบัติทัว่ไป สงผลใหมีปญหาในการสอน
คอนขางมาก 

- ภาระงานสอนของอาจารยมากเกนิไปโดยเฉพาะอาจารยใหมที่ตองรับภาระสอนวิชาพื้นฐานมาก ทําให
ไมมีเวลาที่จะไปทําวิจยั 

 
4. ความคิดเหน็ตอแผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอการกําหนดทิศทางตาม  
      แผนปฏิบัติราชการตางๆ   

- ปจจุบันยงัไมเห็นความชัดเจนในทิศทางและจุดมุงหมายที่มหาวิทยาลัยจะมุงเนน ซึ่งจากมุมมองสังคม
ภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังคงเปนมหาวทิยาลัยที่มีความเปนเลิศทางดานการเกษตรเปน
สําคัญ  โดยรากฐานเดิมทางดานการเกษตรเปนสิ่งที่สังคมยอมรับ และรูจักมหาวทิยาลัย 

- จากฐานความเปนเลิศทางดานการเกษตร  มหาวิทยาลยัควรมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ หรือปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองไปกับทกุสาขาวิชา    

- ในการแขงขันกับสถาบนัอื่นในดานความเลิศทางวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ควรมองพืน้ฐาน
ความเปนเลิศที่เรามีอยูเดิมซึ่งไดแกสาขาเกษตร  

- ควรมีการปรับวิสัยทัศนจากสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญ ไมใชมุงเนนเพยีงการหารายไดหรือสนับสนุนคณะ
วิชาที่หารายไดไดเองอยูแลว เชน คณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร  เปนตน   แตควรสนับสนนุ
ฐานเดิมหรือพจิารณาใหงบประมาณเพื่อการพัฒนาสาขาเกษตร ใหมีความเปนเลศิเพิ่มข้ึนไป 

- ควรปรับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยใหกระชับ และมุงเนนความเปนเลิศในรากฐานที่เกีย่วของ 
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5. ส่ิงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการทาํงานวิจัย  
- งบประมาณในการทําวิจัย สวนใหญไดรับจากสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. (สวพ.) 
- งบประมาณสนับสนนุทุนวิจยัของวทิยาเขต ที่ไดรับจากการขอสนับสนุนจากคณะคอนขางนอย หรือถูก

จํากัดสิทธิ์ เนือ่งจากการที่ไดรับทุนจาก สวพ.อยูแลว 
- มหาวิทยาลยัควรมีระบบอาจารยพี่เลีย้งใหกับอาจารยที่บรรจใุหมหรือจัดเปนทมีวจิัยเพื่อฝกอาจารย

ใหมใหทําวิจัยไดดวย   
- ควรมีการกาํหนดขอบเขตงาน (TOR) ใหมคีวามชัดเจน 
- มีการจัดงบประมาณใหอาจารยใหมเพื่อสงเสริมการวิจัย  เนื่องจากบางคณะให 120,000 บาทตอ 
      คน  บางคณะได 10,000 บาทตอคน  มหาวิทยาลยัควรตองปรับใหเปนเกณฑเดียวกนั 
- มหาวิทยาลยัควรจัดสรรเงินใหไปนําเสนองานในตางประเทศ (ปจจุบันใหเพียง 30% ซึ่งนอยมาก) 

 
6.   ความตองการดานสวัสดิการที่ตองการใหมหาวทิยาลัยดําเนนิการ 
      -     อาจารยสวนใหญ โดยเฉพาะอาจารยประจําวิทยาเขต ตองการใหมหาวทิยาลัยเพิ่มสวัสดิการในเรื่อง 
            ที่อยูอาศัย  และบานพกัสําหรับอาจารย 
      -     มหาวทิยาลยัฯ ควรใหความทัดเทยีมกนัในเกียรติภูมิที่อาจารยทุกคนตองเคารพกนัและกนั  โดยไมควร

สรางความเหลื่อมลํ้าระหวางอาจารยที่เปนขาราชการ และอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะดานสวัสดิการ เชน การรักษาพยาบาล   การจัดสรรเงินโบนัส ก.พ.ร. เปนตน 

 
7.  ความคิดเห็นที่ตองการนําเสนอเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
     -      มหาวทิยาลยัฯ ควรนําขอมูลสถิติการลาออกของอาจารยที่ประจําอยูวิทยาเขต มาพิจารณาและหา 

      แนวทางเพื่อการปองกนัหรือในการปรับแกไข  
     -      มหาวทิยาลยัฯ ควรพิจารณาสวัสดิการที่จัดสรรใหกับอาจารย  ซึง่มีความแตกตางจากสถาบันอื่น

คอนขางมากเมื่อเปรียบเทยีบกัน    ทัง้นี้แมแตคณะวิชาภายในมหาวทิยาลยัเอง  นโยบายดาน
สวัสดิการของแตละคณะก็จัดสรรใหไมเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับนโยบายในการขับเคลื่อนของคณบดีแต
ละคณะ ซึ่งสรางความเหลื่อมลํ้ากนัเองระหวางอาจารยประจําของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

    -       การใชเงินรายไดของคณะวิชา  จางบุคลากรสาย ข  สงผลกระทบใหคณะวชิามีงบประมาณที่จะไป  
      พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยลดลง 

    -       สวสัดิการที่อยูอาศัย หรือหอพักนิสิตในทุกวิทยาเขตมีนอย มหาวทิยาลยัควรคํานึงถึงสวัสดิการ และ 
      สภาพแวดลอมดังกลาว 
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    -      ตามนโยบายมหาวทิยาลยัฯ ที่ตองดําเนินงานใหเปนไปตามภารกิจทัง้ 4 ดาน   ไดแก การเรียนการสอน 
การวิจยั  การบริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  ใหมีความเชื่อมโยงไปดวยกัน โดย
มุงเนนภารกจิดานการวิจัยเปนหลกันัน้ มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหมีความ
ชัดเจนวาจะมุงใหความสาํคัญไปในดานใด  และควรหาแนวทางเสริม หรือยืดหยุนตอภารกิจที่ไมได
มุงเนน 

 
8.  ความคิดเห็นตอกระบวนการประกันคณุภาพการเรียนการสอน ที่ถอืเปนสวนหนึง่ของงานประจาํ 
     -      อาจารยทุกคนมีการนําประกนัคณุภาพมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่องอยูแลว   

      หากแตการปฏิบัติในบางครั้งไมสามารถอางองิหลักฐานประกอบการประเมนิได 
    -       ควรมกีารพิจารณาดัชนีประเมนิทีไ่มเหมาะสมกบัภารกิจของคณะวิชา  ซึง่ผลการประเมนิไมสะทอน 

       ความเปนจริงในกระบวนการปฏิบัติงาน 
     -       การประกันคุณภาพ ชวยใหวัฒนธรรมการทํางานมีการเปลีย่นแปลง  การปฏิบัติงานเริ่มมีการวางแผน   

       ดําเนนิการตามแผน  มีระบบกลไกและเครื่องมือ ทีย่ืนยนัระบบการทํางาน  พรอมทั้งมีสวนชวยสราง 
       ระบบการทํางานเปนทมี 

 
 
นิสิต 
1.   ประเด็นทางกายภาพ 

-  ทางสัญจร มีปญหาในชั่วโมงเรงดวนเพราะรถบริการนิสิตไมเพียงพอ รถบริการขบัไมปลอดภัย ไมรับสงใน
บางคณะ บางครั้งรอนานมาก ทาํใหไปเรียนไมทนั ในวทิยาเขตกําแพงแสนมีปญหาการจราจรหนา
มหาวิทยาลยั ซึ่งมีผลจากสภาพหอพักภายในเสื่อมโทรม ทาํใหตองพึง่หอพักภายนอก  

-  การปรับเปลี่ยนระบบการจราจรในบางเขนสรางปญหาตอการสัญจรในคณะที่อยูตรงกลาง ควรมีการ
สํารวจและประเมินการปรับเปลี่ยนเพราะมีผลกระทบตอการสัญจรโดยภาพรวมทัง้การเรียนและความ
ปลอดภัยในการขึ้นลงรถ และทางจักรยานไมไดสรางระบบที่เอื้อในการยืมคืน เพราะนักศึกษาตองยืมคืน
ในจุดเดิม แตการสัญจรอาจเขาออกในทศิทางที่แตกตางกนั  

-  ความปลอดภัยในเวลากลางคืน ถนนดานวิภาวดีมืดและเปลี่ยว การเดินทางกลับบาน ทีพ่ัก หรือระยะทาง
ระหวางอาคาร มีความเสี่ยงสูงไมปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภยัไมดีเพราะ รปภ. ไมทาํหนาที่ดูแล 
นอกจากนี้ในวทิยาเขตกําแพงแสนมีปญหามากในเรื่องแสงสวาง   
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-  ดานสิ่งแวดลอม ขยะและน้ําเนา และปญหาการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในทรัพยากรและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ นิสิตเหน็วาถูกละเลยมากทั้งที่มีคณะวิชาดานสิง่แวดลอม 

-  นิสิตเห็นวาสถานพยาบาลในบางเขนมขีีดจํากัดในการใหบริการ ไมเอื้อและเพียงพอตอการใหบริการ ทาํ
ใหการบริการทําไดเพยีงวินจิฉัยขั้นตนที่บางครั้งไมทันตอการรักษาโรคภัยไขเจ็บ มหาวิทยาลัยควรจัด
สวัสดิการดานนี้ใหเปนระบบโรงพยาบาลเพราะจาํนวนนสิิตมากหรืออาจรวมมือกับโรงพยาบาลภายนอก 

-  นิสิตสวนใหญเห็นวาสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ ในแตละวิทยาเขตมีปญหาที่แตกตางกนั ควรมีการ
สํารวจและดําเนินการแกไข โดยใหนิสิตมสีวนรวมดวย  ควรใชการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในแตละคณะมาชวยพฒันา เพื่อแกปญหาการที่นิสิตไมไดปฏิบัติจริงในกิจกรรม Transcript และทาํให
นิสิตสนใจเขารวมกิจกรรมอยางจริงจัง 

 

2. ประเด็นทางการเรียนการสอน 
-  ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรโดยรวมเปนทีน่าพอใจในทุกคณะ เนื้อหาวิชาหลักทุกคณะนิสิตเหน็
ดวย แตยงัมีปญหาในวิชาพืน้ฐานตางๆ บางที่ทาํใหนักศกึษาจบไมตามเวลา (อาจเพิ่มการประเมนิเวลา
การจบของนิสิตในเวลา) สวนหนึ่งเกิดจากปญหาการลงทะเบยีน ซึ่งนสิิตเสนอใหมหาวทิยาลยัลองสํารวจ
จากการลงทะเบียนลวงหนา เพื่อดูแนวโนมของการเปดรายวิชาที่สนองความตองการนิสิตไดครบถวนและ
ชวยแกปญหานิสิตที่ใกลจบ 

-  รายวิชาตางๆ ในหลกัสูตรที่คลายคลงึกนัควรมีการเรียนในสาระที่บูรณาการรวมกนั เพื่อใหนิสิตไดเรียน
รวมทัง้เชิงนโยบาย ทฤษฎี และเทคนิคปฏบัิติการ ที่ชวยพัฒนาทักษะดานวชิาชพีและการทาํงานจริง  

- ระบบการสบืคนขอมูลที่เอื้อตอการวิจัย วทิยานพินธ นิสิตบัณฑิตศกึษาตองการใหมีฐานขอมูลที่ยอนใน
อดีตมากขึ้น เพราะบางครั้งตองการขอมูลเชิงทฤษฎีทีเ่กีย่วของ ฐานขอมูลใหมๆ ไมมี ศูนยหรือ
แหลงขอมูลสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เสริมบรรยากาศการเรียนรูดวยตนเองที่มีอยูใน
บางเขนดี แตที่วทิยาเขตอื่นๆ ยังมีปญหามาก ทาํใหเกดิการเปรียบเทียบในเชิงลบ 

-  นิสิตบัณฑิตศึกษาตองการใหมีการบริการเสริมที่เกี่ยวของกับเกณฑการสอบเพื่อสําเร็จการศึกษาในขั้น
การเตรียมการตางๆ มากขึน้ เพื่อเอื้อกับนิสิตที่มีภาระการทาํงาน เชน การอบรมภาษาองักฤษ การเขียน
บทความวิชาการ การนาํเสนอผลงานวิจยัในระดับตางๆ  รวมถงึตองการใหพัฒนาดานการบริการสําหรับ
นิสิตบัณฑิตศกึษาที่วทิยาเขตในระดับเทาเทียมกันดวย 

-  นิสิตทุกระดบัเห็นวาเครื่องมือและอุปกรณในหองทดลอง หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร ไมทันสมยั ไม
เพียงพอ และไมเอื้อตอการทาํวิจัยที่ซับซอนหรือที่ตองใชเทคโนโลยีใหมๆ และวิธกีารเรียนการสอนใน Lab 
ตางๆ ไมชวยพัฒนาการเรียนรูเชิงเทคโนโลยีที่เรียนรูไดเร็วสอดคลองกบัความตองการตลาด 
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-  นิสิตเห็นวาการลงทะเบยีนออนไลนทําใหไมคอยไดใชระบบอาจารยที่ปรึกษา ยกเวนอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน หรือวิทยานิพนธ  

-  นิสิตอยากใหสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ชวยแกปญหาทางดานภาษา เชน การมีนักศึกษาตางชาติ
มารวมกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยัในคณะวิชาอยางตอเนื่อง หรือการมีระบบชวยสอนแบบติว
แลกเปลี่ยนในระหวางคณะวชิา 

 

3. อ่ืนๆ  
-  การประชาสัมพันธมหาวทิยาลยัในเรื่องตางๆ มีนอย 
-  การใหบริการของหนวยบรกิารตางๆ ขาดจิตใจบริการ นิสิตไมไดรับความสะดวก 
-  การบริหารจดัการในวทิยาเขตมีมาตรฐานแตกตางกัน 

 
 
ศิษยเกา   
1. ชองทางการไดรับขอมูลขาวสาร หรือการดําเนนิงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- จดหมายขาว วารสาร นนทรสีาร อีเมล ทัง้จากคณะฯ และมหาวทิยาลยัโดยตรง 
- จากสมาคมศษิยเกา 
- จากงานพบปะสังสรรคของทางคณะวิชาที่จัดขึ้น 

2. จุดเดนและจุดดอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จุดเดน 
- มีองคความรู ทฤษฎี การปฏิบัติที่ทันสมัยสามารถนําไปใชในการทํางานไดจริงตรงตามสายวิชาชพี 
- การปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
- บางสาขาวิชามีการบูรณาการวิชาความรูหลายสาขาและมีการฝกปฏิบัติงานจริง เชน โครงการสหกิจ

ศึกษา ของภาควิชาศิลปาชพี คณะมนุษยศาสตร เปนตน 
- บัณฑิตที่จบออกไปมีความสามารถและอดทนตอแรงกดดันในสังคม 
- มีหลักสูตรทีห่ลากหลายและยืดหยุนสาํหรับผูสนใจเขาศึกษาในแตละแขนงวชิาไดเลือกเรียน 
จุดดอย 
- การผลิตบัณฑติเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจไมสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 
- วิชาที่มีการคนควาวิจยั และทุนสนับสนุนการทําโครงงานของนิสิตยงัไมไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอใน

การผลิตผลงาน 
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- บัณฑิตที่จบยงัดอยดานภาษาอังกฤษ เมือ่เปรียบเทียบกับสถาบนัอื่น 
- การประชาสมัพันธ แนะแนวหลักสูตร ยงัไมเพียงพอ ทาํใหนิสิตยงัขาดความชัดเจนในเรื่องของอาชีพใน

อนาคตและเปาหมายในการเรียน 

3. อัตลักษณของบัณฑิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
- รูจักรุนพี่ รุนนอง ออนนอมถอมตน สูงาน เชื่อฟงคําสั่งสอนที่ดีของรุนพี่ ความขยัน อดทน ที่ไดมาจาก

วัฒนธรรมที่ดีของการทํากิจกรรมรับนอง และการทํากิจกรรมในระหวางเรียน มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาที่จะดํารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีบางอยางไว 

4. ส่ิงที่ตองการใหมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรดําเนินการใหกับศิษยเกา 
- ควรกําหนดนโยบายในการติดตอสรางเครือขายระหวางศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และมหาวิทยาลยัให

ชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น 
- การสืบคนขอมูลวิชาการโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศิษยเกาสามารถเขาถึงได เชน การคน

ขอมูลจากหองสมุด เปนตน 
 
ผูใชบัณฑิต  
1. จุดแข็ง 
- บัณฑิตมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพและเรียนรูงานไดเร็ว เปนทีน่าพอใจของผูใชบัณฑิต 
- บัณฑิตมีมนุษยสัมพนัธและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดี 
- เอกลักษณของบัณฑิตเกษตรที่มีความอดทน สูงาน และมุงมัน่ในการเรียนรูส่ิงใหมๆ                 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
- ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะดานการสื่อสาร 
- ความเชื่อมัน่ในการนําเสนอผลงานในที่สาธารณะชน 

3. ขอเสนอแนะ 
- ควรสรางโอกาสใหผูประกอบการ ไดพบปะกับนิสิตในการนําเสนอผลงานของโครงการ กอนเขาสู

ตลาดแรงงาน  
- ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนในการประกอบอาชพี โดยใหรุนพีท่ี่อยูในตลาดแรงงานที่ประสบความสาํเร็จไดมา

แลกเปลี่ยนประสบการณใหกับนิสิต จะไดทําใหนิสิตไดรูแนวทางในการประกอบอาชพีหรือเลือกอาชีพที่
ตนตองการ 

- ควรเพิ่มทักษะความรูทางคอมพิวเตอรพืน้ฐานใหกับนิสิต เชน excel 
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- นิสิตสาขาอืน่ๆ ที่ตองการประกอบอาชีพครู ควรศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา  ส่ือการ
สอน และการวิจัยทางดานการศึกษา  

- สงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสฝกงาน/ศึกษาดงูานในสถานทีป่ระกอบการจริงใหมากขึ้น โดยใชประโยชน
จากเครือขายนิสิตเกา 

- ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําศนูยขอมูลของนิสิตที่กําลงัศึกษาอยูและกาํลังจะจบการศึกษาที่
ตองการทาํงาน เพื่อใหผูจางงานไดคัดเลือกนิสิตไปทาํงานอยางเปนระบบ 

- การใหความอาํนวยความสะดวกกับผูมาตดิตอ ประสานงานในมหาวทิยาลัย ทัง้ภายในและนอกอาคาร 
ควรตองมีการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่วของใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

- รักษาเอกลกัษณของบัณฑิตเกษตรไว 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2552 

 
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2552 
08.30 - 09.00 น. 09.00 - 09.30 น. 09.30 - 10.00 น. 10.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น. 
คณะกรรมการประชุม
รวมกัน ณ หองประชุม 
9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป 

ลงทะเบียน ณ หอง
ประชุมกําพล อดุลวิทย 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ  
50 ป 

-  อธิการบดีแนะนําผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

-  ประธานกรรมการฯ แนะนํา
กรรมการ และชี้แจง
วัตถุประสงค 

-    ผูบริหาร มก. รายงาน
ผลการดําเนินงานและ
แผนพัฒนา มก. 

-    รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 
รายงานระบบประกนั
คุณภาพของ มก. 

คณะกรรมการฯ  
ซักถามขอมูล
เพิ่มเติม 

13.00-16.00 น. คณะกรรมการฯ ศึกษาผลการดําเนนิงานและหลักฐานประกอบ 
ณ หองประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันอังคารที ่1 กันยายน 2552 (เชา) 
ตรวจเยีย่ม/สมัภาษณคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

8.30 - 09.00 น.   * คณะกรรมการฯ ประชุม เตรียมตรวจเยีย่มหนวยงาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

1.กัญญดา 1.ทวีป 1.สิทธิชัย 1.จันทนี 1.บัณฑิต 1.วิจิตพาณี 1.ประไพพิศ 
 

2.สมศักดิ์ 2.ธีระศักดิ์ 2.สุนันทา 2.ม่ิงขวัญ 2.บพิธ 2.ฉลองศรี 
3.พิชิตชัย 

2.กลาณรงค 

9.00-10.30 น. มนุษย 
ศาสตร 

เกษตร สัตวแพทย- 
ศาสตร 

วิศวกรรม 
ศาสตร 

บริหาร 
ธุรกิจ 

ประมง วิทยา 
ศาสตร 

10.30-12.00 น. สังคม 
ศาสตร 

  อุตสาห- 
กรรม
เกษตร 
 

เทคนิคการ
สัตวแพทย 

สถาปตย 
กรรม
ศาสตร 

เศรษฐ 
ศาสตร 

ศึกษา 
ศาสตร 
 

วนศาสตร 

 
 
 
 
 

       



 76

วันอังคารที ่1 กันยายน 2552  (บาย) 
 12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ  หองโถงหนาหองประชมุ 9   ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป 

* คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานสนับสนุน และสัมภาษณผูบริหาร  
กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D กลุม E 

1. สิทธิชัย 1. จันทนี 1. วิจิตพาณี 1. ทวีป 1. บัณฑิต 
2. สุนันทา 2. ประไพพิศ 2. กัญญดา 2. ม่ิงขวัญ 2. ฉลองศรี 

 

3. สมศักดิ์ 3. บพิธ 3. กลาณรงค 3. พิชิตชัย 3. ธีระศักดิ์ 

13.00-14.30 น. 
สํานักงาน 
อธิการบดี 

สํานักหอสมุดและ 
สัมภาษณ ผอ.สํานัก 
หอสมุดทุกวิทยาเขต 

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 

สํานักสงเสริม
และฝกอบรม 

14.30-16.00 น. 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. 
และ Central Lab  

บัณฑิตวิทยาลัย
และสหวิทยาการ 

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

สํานักบริการ
วิชาการ 

บุคลากรสาย 
สนับสนุน 

ณ หองประชุมกําพล 
อดุลวิทย ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 
ป 

วันพธุที่ 2 กนัยายน 2552 
*คณะกรรมการฯ สัมภาษณผูบริหารวทิยาเขต  และกลุมอาจารย  นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต   
ณ หองประชมุกําพล อดุลวทิย  หองประชมุ 5, 6, 8  และ 9  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D กลุม E 
1. สิทธิชัย 1. จันทนี 1. วิจิตพาณี 1. พิชิตชัย 1. ธีระศักดิ์ 
2. สุนันทา 2. บพิธ 2. กัญญดา 2. ม่ิงขวัญ 2. บัณฑิต 
3. สมศักดิ์ 3. ประไพพิศ 3. กลาณรงค 3. ทวีป 3. ฉลองศรี 

9.00-12.00 น. 

อาจารย 
 

นิสิตช้ันป 1 และ 4 
และบัณฑิตศึกษา 

ศิษยเกา 
 

ผูใชบัณฑิต 
 

ผูบริหาร 
วิทยาเขต 

13.00 – 14.30 น. 
* คณะกรรมการฯ สัมภาษณกรรมการสภามหาวทิยาลัย  
   ณ หองประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

14.30 - 16.00 น. * คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน พรอมวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ 
วันพฤหัสบดีที่ 3  กันยายน 2552 

09.00 – 9.30น. 09.30 -12.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 16.00 น. 
คณะกรรมการฯ พรอม
กัน   ณ หองประชุม 9  
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป 

คณะกรรมการประชุมสรุปผล
การประเมิน และเตรียม
นําเสนอรายงานผลการ
ประเมินฯ โดยวาจา    

    คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตอผูบริหาร 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ณ หอง
ประชุมกําพล อดุลวิทย 

อธิการบดี  และผูบริหาร ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปด
การประชุม 
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รายละเอียดผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
ผลการประเมิน           
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงช้ี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

1.1 
(สกอ.) 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ขอคนพบ 

มีการกําหนดปรัชญาและปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การ
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 7 ระดับ  ดังนี้ 

  1. มีการกําหนดปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนิน งานและ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

  4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

  6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล
ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
ระดับ 7 

  พัฒนาการ 
ป 50  ทําไดระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  
 
 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย  
ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
ผลการประเมิน           
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบงช้ี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

1.2 
(สกอ.) 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 
ขอคนพบ 
        รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่
กําหนด เทากับรอยละ 88.89  โดยมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงาน 36  ตัวบงชี้  และดําเนนิการได 32 ตัวบงชี้ 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 88.89  
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 70 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 90 
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 88.89 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 70 

 พัฒนาการ 
 

1.3 
(มก.) 

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
ขอคนพบ 

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
ดําเนินการได 5  ระดับ  ดังนี้ 

  1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

  2. มีแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ

ยุทธศาสตรชาติ 
  4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศสาสตรชาติ นอย

กวารอยละ 80 ของแผน 
  5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแต

รอยละ 80 ของแผน 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 5 เทากับ 
3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.1 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ขอคนพบ 
       มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

   1.มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
   2.มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน

แผนการผลิตบัณฑิต 
   3.มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  
   4.มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป

การศึกษาในดานตางๆ 
   5.มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินหลักสูตรประจําป

การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร  

   6.หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอน มีจํานวนรอยละ 50 
ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 2-7 
เทากับ 1 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได ระดบั 5 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 

2.2 
(สกอ.) 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ขอคนพบ 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการ ศึกษาทุกหลักสูตร 

  2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเรียนที่เนน

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 7 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 ขอ 7 ไมครบทุก
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
  3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน 

การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
  4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ

หลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  
  5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ

การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  
  6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพ

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
  7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

อยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

เทากับ 3 คะแนน  
 

หลักสูตร 
 

2.3 
(สกอ.) 

  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน  ซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ขอคนพบ 

มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 3 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรอืผูรูในชุมชน
มาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  

  2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง  

  3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและ
ไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ หรือหนวยงาน
ภายนอก 

  4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดรับการสนับสนนุจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 3 
เทากับ 1 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 3 
เทากับ 1 คะแนน  

  เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ
บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.4 
(สกอ. 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
เทากับ รอยละ 7.41 ของเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย มีนิสิต
เต็มเวลาเทียบเทา 54,687.09  จํานวนอาจารยทั้งหมด 2,056 คน 
โดยมี 2 คณะ จากหนวยงานทั้งหมด 27 คณะ ที่มีสัดสวนจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับ 3 ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ
ศึกษาศาสตร 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 7.41 
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
≥ รอยละ +10 หรือ รอย
ละ -10  

 พัฒนาการ 
เริ่มใชเกณฑนี้เปนปแรก 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 7.41
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
≥ รอยละ +10 หรือ รอย
ละ -10 

 พัฒนาการ 
เริ่มใชเกณฑนี้เปนปแรก 

2.5 
(สกอ.) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกตออาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารยปริญญาตรี       85 คน รอยละ 3.67 
อาจารยปริญญาโท  1,103 คน รอยละ 47.63 
อาจารยปริญญาเอก 1,128 คน รอยละ 48.70 

 

อิงเกณฑ 
ทําได คุณวุฒิปริญญา
เอก รอยละ 48.70  และ
คุณวุฒิปริญญาตรี รอย
ละ 3.67   
เทากับ 2 คะแนน  
 

 เปาหมาย 
 คุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 40-59 และ
คุณวุฒิปริญญาตรี นอย
กวา รอยละ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได คุณวุฒิ

อิงเกณฑ 
ทําได คุณวุฒิปริญญา
เอก  
รอยละ 48.70 และ
คุณวุฒิปริญญาตรี รอย
ละ 3.67  
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
คุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 40-59 และ
คุณวุฒิปริญญาตรี 
นอยกวา รอยละ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 
ปริญญาเอกรอยละ 
44.26 และคุณวุฒิ
ปริญญาตรีรอยละ 4.93    
เทากับ 2 คะแนน  

2.6 
(สกอ.) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย     ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ขอคนพบ 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง    
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รอยละ 
47.02 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,316 คน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ 1,227 คน คิดเปนรอยละ 
52.98 

ผูชวยศาสตราจารย 544 คน รอยละ 23.49       
รองศาสตราจารย    507 คน รอยละ 21.89    
ศาสตราจารย           38 คน รอยละ 1.64 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 47.02 และ 
รศ. ขึ้นไป รอยละ 23.53  
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 45-69 และ รศ.
ขึ้นไป มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 49.36  
และรศ. ขึ้นไปรอยละ 
25.41 เทากับ 1 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 47.02 และ 
รศ.ขึ้นไป  
รอยละ 23.53   
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 45-69 และ 
รศ.ขึ้นไป มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 

 พัฒนาการ 
 

2.7 
(สกอ.) 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 
ขอคนพบ 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ไวเปนลายลักษณอักษร  

  2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

  3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
 



 83

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

  5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.8 
(สกอ.) 

ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
ขอคนพบ 

ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้ 

  1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน   

  2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคน
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

  3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา  

  4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

  5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 4 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ   
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  4 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

2.9 
(สกอ.) 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอคนพบ 
   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 82.65  โดยมีจํานวน
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  7,226 คน จํานวนผูบันทึกขอมูล 
6,954 คน ศึกษาตอ 1,027 คน มีงานทําอยูเดิม 421 คน บัณฑิตที่

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 82.65  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
 รอยละ 80 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 82.65  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 80 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ไมประสงคจะทํางาน 347 คน บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 4,264 คน  
 
 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 
80.06                  
เทากับ 3 คะแนน 

 พัฒนาการ 
 

2.10 
(สกอ.) 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 
ขอคนพบ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ ในปการศึกษา 2550 เทากับ รอยละ 93.62 
โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 
4,264 คน และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนระดับปริญญาตรี
ขั้นต่ําตามเกณฑที่ กพ. กําหนด  7,630 บาท จํานวน 3,992 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 93.62 
เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 93 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 89.79 
เทากับ 2 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 93.62  
เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 93 

 พัฒนาการ 
 
 
 

2.11 
(สกอ.) 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ขอคนพบ 

ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต เทากับ คาเฉล่ีย 3.94  โดยมหาวิทยาลัยประเมินความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 3 ดาน คือ 

1.  ดานความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.76 

2.  ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.77 

3.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.30 

อิงเกณฑ 
 ทําไดคาเฉลี่ย 3.94 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.95 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดคาเฉลี่ย 3.97  
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 3.94 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.95 

 พัฒนาการ 
 

2.12 
(สกอ.) 

รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
มา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.51  
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.51 
เทากับ 3 คะแนน  



 85

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ขอคนพบ 

รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ เทากับ  รอยละ  
จํานวนนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  53,374 คน จํานวนศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป เทากับ 48,470 คน รวมนิสิตและศิษย
เกา 101,844 คน มีนิสิตและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 522 คน เทากับ  
รอยละ 0.51 แบงเปนดังนี้ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ 162 คน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 8 คน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 คน 
ดานกีฬาและสุขภาพ 281 คน 
ดานสิ่งแวดลอม  23 คน 
ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย 43 คน 

 เปาหมาย 
 รอยละ 0.50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 0.52  
เทากับ 3 คะแนน 
 

 เปาหมาย 
รอยละ 0.50 

 พัฒนาการ 
 

2.13 
(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ขอคนพบ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เทากับ รอยละ 91.85  โดยมีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัตเิปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด 653 คน 
และมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 598 คน 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 91.58  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 85 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 73.24  
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 91.58 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 85 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.14 
(มก.) 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 
ขอคนพบ 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 
เทากับ 148  เรื่อง แบงเปน 

รางวัลระดับชาติ          133  เรื่อง 
รางวัลระดับนานาชาติ    15  เรื่อง 

อิงเกณฑ 
ทําได 140 เรื่อง  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 90 เรื่อง 

พัฒนาการ 
ป 50 ทําได  316 เรื่อง 
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําได 148 เรื่อง 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 90 เรื่อง 

พัฒนาการ 
 

2.15 
(มก.) 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทา
ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทา
ทั้งหมด เทากับ รอยละ 100  โดยมีจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 
969  เลม และมีจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ 969 เรื่อง 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 68 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 99.23 
เทากับ 1 คะแนน 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 68 

 พัฒนาการ 
 

2.16 
(มก.) 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดเทากับ 
รอยละ 81.57  โดยมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 331 หลักสูตร และ
มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 270 หลักสูตร 
 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 81.57 
เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
  รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 100 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.57 
เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
  รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.17 
(มก.) 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ขอคนพบ 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  เทากับ คาเฉล่ีย 4.33 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 4.33 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ย  4.50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดคาเฉลี่ย 4.51 
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 4.33 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ย  4.50 

 พัฒนาการ 
 

2.18 
(มก.) 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนิสิต 
ขอคนพบ 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนิสิต  เทากับ 7,152.30 บาท/คน โดยมี
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ   391,138,649.74 บาท จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา 54,009.61 คน (ขอมูลตามปงบประมาณ พ.ศ.2551) 

อิงเกณฑ 
ทําได 7,255.87 บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 7,000 บาทตอ
คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 7,224.77  
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําได 7,242.02 บาท/
คน  เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 7,000 บาทตอ
คน 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

3.1 
(สกอ.) 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
ขอคนพบ 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ได  8 ระดับ ดังนี้ 

  1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปที่ 1  
  2.   มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต  
  3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นิสิต  
  4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต  
  5.   มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษย

เกา  
  6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา  
  7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตน

เปนประจําทุกป  
  8.    มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 8 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 8 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 8 

 พัฒนาการ 
 

3.2 
(สกอ.) 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ขอคนพบ 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  มหาวิทยาลัยดําเนินการได 
4 ระดับ  ดังนี้ 

  1.   มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา   

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
 



 89

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  2.   มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนิสิต หรือ
สโมสรนิสิต จัดกิจกรรมใน 5 ประเภท คือ 

-   กิจกรรมวิชาการ  
-   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
-   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
-   กิจกรรมนันทนาการ  
-   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

  3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรม 
ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และองคการนิสิต หรือสโมสรนิสิตทุกส้ิน
ปการศึกษา 

  4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง  

3.3 
(มก.) 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 
ขอคนพบ 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 
ระดับ  ดังนี้ 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย   

  2.  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษา
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

  3.  มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษา
ทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิต 

  4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบ
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  

  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 2 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ  2-3 
เทากับ 1 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากบั 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 2 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

3.4 
(มก.) 

รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอจํานวน
นิสิตทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอ
จํานวนนิสิตทั้งหมด เทากับ รอยละ 100 โดยมีนิสิตระดับปริญญา
ตรีที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต 42,091 คน  จากจํานวน
นิสิตระดับปริญญาตรี 42,091 คน  นิสิตระดับปริญญาโท 10,344 
คน ระดับปริญญาเอก 1,372 คน และนิสิตระดับประกาศนียบัตร 
39 คน รวมนิสิตทั้งหมดทุกระดับ  53,846 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 100 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได  รอยละ 100  
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 100 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 100 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

4.1 
(สกอ.) 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยดําเนินการได  6 ขอ 
ดังนี้ 

  1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

  2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

  3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลง
คนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

  4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
  5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาค อุตสาหกรรม   

อิงเกณฑ 
ทําได 6 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   6 ขอ 

 พัฒนาการ 
  ป 50 ทําได 6 ขอ 
เทากับ 3 คะแนน  
 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 6 ขอ 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   6 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

4.2 
(สกอ.) 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ  ดังนี้ 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน  

  2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน  

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได  5 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

  4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใช
ประโยชน  

  5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน 

4.3  
(สกอ.) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 120,792.50  บาท/
คน   เงินสนับสนุนจากภายใน  272,024,710 บาท มีอาจารย
ประจํา จํานวน 2,056 คน  นักวิจัย 196 คน รวม 2,252 คน   

 

อิงเกณฑ 
ทาํได 120,792.50 บาท/
คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
105,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 103,924.41 
บาท/คน 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 120,792.52 
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
105,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

4.4  
(สกอ. 
4.3) 

เ งิ นสนับสนุ น งานวิ จั ยและงานสร า งสรรค จากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 287,404.67 บาท/
คน  เงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  647,235,321 บาท มี
อาจารยประจําจํานวน  2,056 คน  นักวิจัย 196 คน รวม 2,252 
คน  
  

อิงเกณฑ 
ทําได 287,404.67 บาท/
คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
205,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
ปละ 50 ทําได 
213,120.13 บาท/คน 

อิงเกณฑ 
ทําได 287,404.67 
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
205,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
ปละ 50 ทําได 
213,120.13 บาท/คน 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

4.5  
(สกอ. 
4.4)  

 
 
 
 
 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  และ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา เทากับ รอยละ 72.51 มีงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
และ/หรือนําไปใชประโยชนระดับชาติ และนานาชาติ 1,633 เรื่อง 
จํานวนอาจารยและนักวิจัยรวม 2,252 คน (อาจมีผลงานที่มีการ
นําไปใชประโยชน แตไมถูกแจงนับ) 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 71.89  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 40 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 41.16 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 72.51 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 40 

 พัฒนาการ 
 

4.6 
(สกอ. 
4.4) 

 
 
 

 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น  
ขอคนพบ 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาและอนุสิทธิบัตร เทากับ  
14 ช้ินงาน (เปนการตออายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 8 
ชิ้นงาน) 

องิเกณฑ 
ทําได 14 ชิ้นงาน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
จํานวน 11 ชิ้นงาน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 14 ชิ้นงาน 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 14 ชิ้นงาน 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
จํานวน 11 ชิ้นงาน 

 พัฒนาการ 
 

4.7 
(สกอ. 
4.5) 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน  

refereed  journal  และในฐานขอมูลระดับชาติและระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ 31.79  จํานวน
อาจารยประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน บทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง 716 บทความ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 28.40  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 25 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 26.22 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 31.79 
เทากับ 3 คะแนน  

เปาหมาย 
   รอยละ 25 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

4.8 
(มก.) 

รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ รอยละ 47.51  โดยมี
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก 1,070 คน จากจํานวนอาจารย
ประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน  รวม 2,252 คน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 53.64  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 
41.26 
เทากับ 2 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 47.51 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 50 

 พัฒนาการ 
 

4.9 
(มก.) 

รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เทากับ รอยละ 58.21 โดยมีจํานวนอาจารยประจํา
และบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนาํเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 1,131 คน จํานวน
อาจารยประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 58.21  
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 60 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 54.85 
เทากับ 2 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 58.21 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 60 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

5.1 
(สกอ.) 

ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของสถาบัน 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการได  6 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีการจดัทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ
การบริการวิชาการแกสังคม   

  2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานและหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  

 3. มีการกําหนดระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
  4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก

สังคม  
  6. มีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง

วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน 
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

5.2 
(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 
          รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติตอ
อาจารยประจํา  เทากับ  รอยละ 32.82  โดยมีอาจารยที่มีสวนรวม

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 34.15  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 30 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 
38.94 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 32.82 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 30 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม  เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ จํานวน 760 คน จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316  คน  

 

5.3 
(สกอ.) 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

รอยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ  รอยละ 
91.93  โดยมี โครงการและกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน  1,890 โครงการ อาจารยประจาํไมรวมผูลาศึกษาตอ 
จํานวน 2,056 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 133.99  
เทากับ  3  คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 90 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 
90 
เทากับ  3  คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 91.93  
เทากับ 3 คะแนน  
 

 เปาหมาย 
   รอยละ 90 

 พัฒนาการ 
 

5.4 
(มก.) 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ขอคนพบ 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ดําเนินการได  4 ขอ ดังนี้ 

 1.  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอน และการวิจัย   

  2.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรยีนการสอน อยางนอย 1 โครงการ  

 3.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ  

 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ  

 5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และ

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 
เทากับ  3  คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได 4 ขอ   
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

  พัฒนาการ 
 



 97

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

การบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ  
5.5 

(มก.) 
คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา  เทากับ 328,132.12 บาท/คน 
โดยมีคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม จํานวน  674,639,638.72 บาท อาจารยประจําไม
รวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,056 คน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได 328,132.12 
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 230,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 
239,143.86 บาท/
คน 
เทากับ  3  คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 328,132.12 บาท/
คน   
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  230,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

5.6 
(มก.) 

รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
ตออาจารยประจํา  เทากับ  364,591.25  บาท/คน โดยมีรายรับใน
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย จํานวน  
749,599,610 บาท อาจารยประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 
2,056 คน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได 364,591.25 
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  290,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 
290,369.51 บาท/
คน                  
เทากับ  3  คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 364,591.25 บาท/
คน 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  290,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

6.1 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ  ดังนี้ 

 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงาน
รองรับ 

  2.  มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง    

  3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกบั
ภารกิจดานอื่นๆ 

  4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาตแิละนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

 5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาต ิอาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 6  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
 

6.2 
(มก.) 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 
ขอคนพบ 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต เทากับ  รอย
ละ 4.11  โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และ

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 3.58  
เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
รอยละ 3 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 4.12   
เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
รอยละ 3 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  1,309  โครงการ จํานวน
นิสิตปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  31,787.68 คน  

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 
5.39 
เทากับ 3 คะแนน  

  พัฒนาการ 
 

6.3 
(มก.) 

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ขอคนพบ 

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการเทากับ 
รอยละ 0.48  โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
26,118,030.08  บาท งบดําเนินการ จํานวน 5,482,476,499 บาท  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.50 
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 1.50 

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 
0.65 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.48   
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 1.50 

  พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

7.1 
(สกอ.) 

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล   
ขอคนพบ 

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล  
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 

 1.  สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

  2.  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกวาปละ 2 ครั้ง 

  3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอยละ 83.33 (10 
ครั้งจาก 12 ครั้ง) ของแผน  ในการประชุมมีกรรมการเขารวมเฉลี่ย
แลวไมนอยกวารอยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด (32 คน)  โดยมีการ
สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม 

 4.  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดี
หรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

  5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน โดยใช 
หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองคกร 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  
เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
4 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 3 ขอ 
เทากับ 1 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําได 4 ขอ 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
   4 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

7.2 
(สกอ.) 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ขอคนพบ 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบ
ได  

 2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใช

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ศักยภาพ ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ 
ในมหาวิทยาลัย   

 4.   มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมิน  และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

7.3 
(สกอ.) 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู 
ขอคนพบ 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกร
แหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 

 3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ

จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
 

7.4 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ  5  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยู
อยางมีความสุข 

 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ 

  ระดับ 4 
 พัฒนาการ 

ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

   ระดับ 4 
 พัฒนาการ 

 

7.5 
(สกอ.) 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย 
ขอคนพบ 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ

ฐานขอมูล 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
   ระดับ 6 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 
เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
ระดับ 6 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

 5. มีการนําผลประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล  

 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบ
เครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานกําหนด  

7.6 
(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบัน 
ขอคนพบ 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ  
ดังนี้ 

 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

 2.  มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย
และเปนที่รับรูโดยทั่วกัน อยางนอย 3 ชองทาง 

 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม   

 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและ
ชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 5.  มีกระบวนการและกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

7.7 
(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ขอคนพบ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 5.24 และ
รอยละ 75.76  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 5.24 
และรอยละ 75.76  
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ  รอยละ 5.24 เปนรางวัล
ดานการวิจัยรอยละ 75.76  จากรางวัลที่ไดรับทั้งหมด  โดยอาจารย
ไดรับรางวัลทั้งหมด 132 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 100 คน ดาน
วิชาการ 32 คน จํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 2,521 คน 

เทากับ 3 คะแนน  
 เปาหมาย 

  รอยละ 3 
 พัฒนาการ 

ป 50 ทําไดรอยละ 
4.78 
เทากับ 3 คะแนน  

เทากับ 3 คะแนน  
 เปาหมาย 

รอยละ 3 
 พัฒนาการ 

 

7.8 
(สกอ.) 

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
ขอคนพบ 

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ   ดังนี้ 

 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง   

 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตอง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม  

 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 เทากับ 3 
คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

บริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย  

7.9 
(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 
ขอคนพบ 

   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล  มหาวิทยาลัยดําเนินการได 8 ระดับ ดังนี้ 

 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล
ภายในมหาวิทยาลัย  

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
 4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   

 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา   

 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  

 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามคํารับรอง  

 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 8 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

7.10 
(สกอ. 
5.4 ) 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
ขอคนพบ  
        รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากรายงาน
ผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551  มีคาเฉลี่ยเทากับ4.09 คิดเปน รอยละ 
81.80 ผูรับบริการมี ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

งานบริการ 
นํ้าหนัก 
รอยละ 

คะแนน 
คาเฉลี่ย 

คา 
รอยละ 

ความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 

3 4.18 83.60 

บทบาทของสถาบันที่มี
ตอสังคม 

5 4.00 80.00 

รวม 8 4.09 81.80  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.80  
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 71 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ
69.49 
เทากับ 1 คะแนน  
 
 
 
 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.80 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 71 

  พัฒนาการ 
* ผลดําเนินงานเพิ่มขึ้น
แตยังไมถึงเกณฑสูงสุด 
 
 
 
 
 

7.11 
(สกอ. 
8.2) 

 

การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 
ขอคนพบ 

   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล  มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย  

 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย 

 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย  

 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอก
มหาวิทยาลัย   

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น   

7.12 
(มก.) 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ  30,407.77บาท/คน  โดยมี
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จํานวน70,424,402.26 บาท จํานวนอาจารยประจํา 
2,316 คน 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 30,407.77 
บาท/คน  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 25,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 29,546.84 
บาท/คน 
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 30,407.77 บาท/
คน 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
25,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

7.13 
(มก.) 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ขอคนพบ 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ เทากับ 
รอยละ 81.27  โดยมีบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
จํานวน 4,287  คน จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  5,275 คน 

อิงเกณฑ 
ทาํไดรอยละ 100 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 75 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 
69.54 
เทากับ 2 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.27 
เทากับ 3 คะแนน  

เปาหมาย 
รอยละ 75 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

8.1 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยดําเนินการได   
7 ระดับ ดังนี้ 

  1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

  3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

  5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากการรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

8.2 
(มก.) 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง
ทั้งหมดเทากับ รอยละ 41.87 โดยมีเงินรายไดจริงจากภายนอก
ทั้งหมด จํานวน 3,117,500,000 บาท รายรับจริงทั้งหมด จํานวน 
7,445,300,000 บาท 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 41.87  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 รอยละ 41 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 
37.79                 เทากับ 
3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 41.87 
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 41 

 พัฒนาการ 
 

8.3 
(มก.) 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
ขอคนพบ 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  
63,178.64  บาท/คน โดยมีสินทรัพยถาวร จํานวน 3,405,739,243 
บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 53,906.50 คน 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 63,178.64 
บาท/คน 
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  65,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 58,428.77 
บาท/คน  เทากับ 1
คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 63,178.64 
บาท/คน 
เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  65,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

8.4 
(มก.) 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
ขอคนพบ 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 
77,337.42 บาท/คน โดยมีคาใชจายทั้งหมด จํานวน 
4,168,989,446.97 บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 
53,906.50 คน 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 77,337.42  
บาท/คน   
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
 75,000 บาท/คน 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 77,337.42  
บาท/คน 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
75,000 บาท/คน 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 74,285.50 
บาท/คน  เทากับ 3 
คะแนน 

 พัฒนาการ 
 

8.5 
(มก.) 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
ขอคนพบ 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ เทากับ รอย
ละ 24.92 โดยมีเงินเหลือจายสุทธิ จํานวน 1,485,300,000  บาท 
งบดําเนินการ จํานวน 5,960,000,000 บาท 
 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 24.92  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 รอยละ 18 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ14.78   
เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 24.92 
เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 18 

 พัฒนาการ 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

9.1 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ดําเนินการได 7 ระดับ  
ดังนี้ 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา  

  5.  มีการนําผลการประกนัคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  

  6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย    

  7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 7 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

9.2 
(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นิสิต 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6  ระดับ ดังนี้ 

  1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต  

  2.  มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชกับกิจกรรมนิสิต 

  3.  มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

  4.  นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมและโครงการของนิสิต  

  5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหวางมหาวิทยาลัย 

  6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่
นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ  5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 
เทากับ 2 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ  5 

 พัฒนาการ 
 

9.3 
(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอคนพบ 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ  ดังนี้ 

 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

  2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

  3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 
เทากับ 3 คะแนน  
 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  
เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 
    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
  4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
  5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

และมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
 

 



 


