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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สาระสําคัญ

ของรายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 ฉบับนี้ไดสะทอนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งการสรางผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและนําพา

ประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานในพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   โดยแสดงผลการดําเนนิงานในภาพรวมทัง้ 

4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 

2551) และมีการประเมินตามดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 65 ดัชนี นอกจากนี้ยังรายงานผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบงชี้ใน 9 

องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งรายงานการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ของ สมศ. ดวย 

สํานักประกันคุณภาพไดทําหนาที่ประสานงานในการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ ซึ่งจัดทําขึ้นเสริมเพิ่มจาก

เลมรายงานประกันคุณภาพประจําป 2550 (ฉบับเดือนกันยายน 2551) ที่จัดสงให สกอ. ซึ่งแสดงผลการ

ประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. เทานั้น  ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางดีจาก 

ทุกหนวยงานในการดําเนินการครั้งนี้ 

สํานักประกันคุณภาพหวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ฉบับนี้ จะเปนเอกสารที่แสดงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบถึงศักยภาพในการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
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                                                                                                            สวนที่สวนที่ 11  

                                                        

                                  ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

1.1 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 

 ชื่อหนวยงาน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Kasetsart University 

 สถานทีต่ั้ง 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศวาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน  

 ตราสัญลักษณ 
ตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูกึ่งกลาง ลอมรอบดวยกลีบบัว

คว่ําและกลีบบัวหงายมีขอความวา "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๘๖" ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด ตาม 

พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540  

เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง 

  

 

 

 

 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหงแรกของ

ประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและยกฐานะขึ้น

เปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และพัฒนาตอมาจนกระทั่งกอตั้งเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 ตอมาระหวาง พ.ศ. 2486 – 

2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมถึง  6 ฉบับ  และพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เลม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก และวิทยาเขตที่อยูระหวางการจัดตั้ง โดยมุงเนนการพัฒนาตาม

ศักยภาพและความตองการของชุมชนอีก 3 วิทยาเขต ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน  
ตั้งอยูเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีเนื้อที่ประมาณ 

846 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 31 หนวยงาน ประกอบดวย 16  คณะ 7 สํานัก 7 สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก คณะ

เกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร  คณะวนศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตว

แพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยส่ิงแวดลอม สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร  สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สํานักสงเสริม

และฝกอบรม สํานักหอสมุด สํานักประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อ

การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยสมทบอีก 2 แหง ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมไดสังกัด

มหาวิทยาลัยแตอยูในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี  นพรัตนวชิระ สาขาที่เปดสอนครอบคลุมทั้งทางเกษตรศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม  เปดสอนครบทุกระดับปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตกําแพงแสน  
ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

73140 มีเนื้อที่ 7,951.75 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 11 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ 1 สํานักงาน 2 สํานัก 2 

สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก คณะเกษตรกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานวิทยาเขต 

สํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน สํานักหอสมุดกําแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว และศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร  เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตศรีราชา    
ตั้งอยูเลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  

มีเนื้อที่ประมาณ 199 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 7 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ และ 1 สํานักงาน และ  
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1 สํานัก ไดแก คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ 

บัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขต และสํานัก 

วิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ตั้งอยูเลขที่ 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  มีเนื้อที่ประมาณ 

4,000 ไร  และหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 700 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 6 หนวยงาน ประกอบดวย  3 คณะ 1 

สํานักงาน 1 สํานัก และ 1 สถาบัน ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สํานักงานวิทยาเขต สํานักวิทยบริการ และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตกระบี่  
ตั้งอยูที่ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  การจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่เปนไปตาม

นโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสของการศึกษาสูภูมิภาค  ปจจุบันโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ยังไมได

เปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ  

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง และอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งส้ิน 742 ไร 1 งาน 6.5 

ตารางวา  ตั้งอยูระหวางเขตติดตอของ 3 ตําบล ใน 2 อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี  และอยูหางจากศูนยราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร สําหรับหลักสูตรที่เปดสอน มีจํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต 

ตอเนื่อง (ภาคพิเศษ)g 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตลพบุรี  
ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,876 ไร  สําหรับ

หลักสูตรที่เปดสอน มีจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แผน ข 

โดยคณะเศรษฐศาสตร เปนผูบริหารหลักสูตร 
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1.2   ปรชัญา  ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค ไวดังนี้ 

 ปรัชญา และปณิธาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ

พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 

ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะ

ของชาติ 

 วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติมี

ผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมี

อํานาจตอรองในประชาคมโลก 

 ภารกิจ 
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยู

ในคุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการ

บริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปน

กลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง 

 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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1.3  สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
 

สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไมและตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนนนทรี (Peltophorum 

pterocarpum ) นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณหนา

หอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. นับเปนวันประวัติศาสตร นนทรีทรงปลูกที่ชาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองจารึกไวในดวงจิตอยางไมมีวันลืม 
 

1.4  แผนปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามภารกิจ  

ในรอบปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 

ตามประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการ  4  ป  (พ .ศ .  2548 – 2551)  โดย 

ไดนําผลจากการระดมความคิดของที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 (3rd KU 

SUMMIT) เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ จังหวัดชลบุรี ผนวกกับแผน/โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานได

เสนอเพื่อนํามากําหนดโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยได

นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2549 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2549 และครั้งที่ 8/2550 วันที่ 27 

สิงหาคม พ.ศ.2550 (เปนการนําเสนอเพื่อปรับดัชนีคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหสูงขึ้นในลักษณะ

ทาทาย เพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2551) โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 ไวดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1.  การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (ขอ 1 กระทรวงศึกษาธิการ) 

2.  การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน (ขอ 5 กระทรวงศึกษาธิการ) 

3.  การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ (ขอ 8 กระทรวงศึกษาธิการ) 

4.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ (ขอ 9 กระทรวงศึกษาธิการ)  

5.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน (ขอ 6 

กระทรวงศึกษาธิการ) 
 

เปาประสงค 
1. เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา

ของประเทศโดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ.  
 

 

6 

2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

3. ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและรวม

รับผิดชอบตอสังคม 

4. สรางองคความรู ใหม  และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยใน 

สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

ในแตละประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย กลยุทธหลัก เจาภาพหลัก 

งบประมาณตามยุทธศาสตร ไวดังตอไปน้ี 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 
ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 
มีความเชือ่มโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิงดังนี้ 

02-04-016  02-04-020 
 

เปาประสงค เยาวชนและประชาชนได รับโอกาสศึกษาหาความรู จากมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศโดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่หลากหลายทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการ

ของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 2550 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,052 คน 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,728 คน 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,288 คน 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 152 คน 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 183 คน 

6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 818 คน 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3,052 คน 

8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร 2,751 คน 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร 10,537 คน 

10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน 33 คน 

11. จํานวนนิสิตเขาใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 80 คน 

12. จํานวนนิสิตที่คงอยูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 285 คน 

13. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่เพิ่มขึ้น รอยละ 1.40 

14. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขา รอยละ 2.80 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ.  
 

 

7 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 2550 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 

15. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3 – 12 เดือน ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 

รอยละ 76.26 

 

กลยุทธหลัก 
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขาศึกษา

ในวิทยาเขตตาง ๆ และหรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพของผูเขา

ศึกษา 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษาและการใหบริการ

วิชาการในรูปแบบตาง ๆ  

5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการจัด

การศึกษาที่เหมาะสม 
 

เจาภาพหลัก 
 คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 
การฝกทักษะดานอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน 

มีความเชือ่มโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 

01-02-010  02-04-020  01-02-008 
 

เปาประสงค เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและเปนแกนนําใน 

การพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย เปาหมาย 2550  

1.  จํานวนผูเขารับบริการ 18,700 คน 

2.  จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 495 คร้ัง 
 

กลยุทธหลัก 
1. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและของ

ประเทศ และเพื่อใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาของชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง 
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2. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสนับสนุนองคกรทองถิ่นใหมีการพัฒนาบนฐานความรูอยางยั่งยืน

และมีเสถียรภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายฐานขอมูลเพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคม 

4. ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อนําวิทยาการที่เหมาะสมมาพัฒนาศักยภาพ

ใหกับชุมชนและประเทศ 
 

เจาภาพหลัก 
 คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 

มีความเชือ่มโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้ 

06-32-189  06-32-191  06-32-193  06-32-194  02-05-022 
 

เปาประสงค ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และ

รวมรับผิดชอบตอสังคม 

 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 2550 

1. จํานวนนิสิตทั้งหมด 31,643 คน 

2. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12 โครงการ 

3. จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4,850 คน 
 

กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ 

4. พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงาน ใหเปนผูมีความรูและ

ความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการพัฒนา

คุณธรรม 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต 

6. สงเสริมอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 

เจาภาพหลัก 
 คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต 
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

มีความเชือ่มโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้ 

02-04-016  02-04-020 
 

เปาประสงค เยาวชนและประชาชนได รับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการ

ของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน 

 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 2550  

1. จาํนวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,052 คน 

2. จาํนวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,728 คน 

3. จาํนวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,288 คน 

4. จาํนวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 152 คน 

5. จาํนวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตร 183 คน 

6. จาํนวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 818 คน 

7. จาํนวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3,052 คน 

8. จาํนวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร 2,751 คน 

9. จาํนวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร 10,537 คน 

10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน 33 คน 

11. จํานวนนิสิตเขาใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 80 คน 

12. จํานวนนิสิตที่คงอยูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 285 คน 

13. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบนัที่เพิ่มขึ้น รอยละ 1.40 

14. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 2.80 

15. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3 – 12 เดือน  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 

รอยละ 76.26 

 

กลยุทธหลัก 
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขาศึกษา

ในวิทยาเขตตาง ๆ และหรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพของผูเขา

ศึกษา 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษาและการใหบริการ

วิชาการในรูปแบบตาง ๆ  

5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการจัด

การศึกษาที่เหมาะสม 
 

เจาภาพหลัก 
 คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 

มีความเชือ่มโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้ 

03-14-089  03-14-090  03-14-094  02-04-016  06-32-193 
 

เปาประสงค สรางองคความรูใหมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยใน

สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย เปาหมาย 2550 

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม 215 โครงการ 

2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน 83 โครงการ 

3. จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ 107 โครงการ 
 

กลยุทธหลัก 
1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ 

2. ผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยสนับสนุนการวิจัยในการศึกษาทุก

ระบบ 

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต 

5. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

อยางมีมาตรฐาน 
 

เจาภาพหลัก 
 คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต 
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1.5  การบริหารองคกรและการจัดหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

สภาขาราชการ 

ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการกอง 
คณบดี/ผูอํานวยการ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย 
คณะกรรมการ 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/
วิทยาลัย/ศูนย 

รองคณบดี/รองผูอํานวยการ 
คณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย 

ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 
คณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย 

หัวหนาภาควิชา/ฝาย เลขานุการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/ 

วิทยาลัย/ศูนย 

อธิการบดี ที่ประชุมคณบดี 

รองอธิการบดี 

ณ  สิงหาคม 2551 แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 
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1.6  ขอมลูทั่วไปของหนวยงาน 

• นิสิต 
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตทั้งหมด ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

จํานวนทั้งสิ้น  50,081  คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยมีนิสิตเขาใหมทุกระดับ จํานวนทั้งส้ิน 16,678 คน 

รายละเอียดดังตารางที่ 1.2 และนิสิตใหมระดับปริญญาตรีที่รับในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 12,638 

คน จําแนกตามประเภทการรับเขา รายละเอียดดังตารางที่ 1.3 

สวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550  มีจํานวนทั้งส้ิน  10,471  คน รายละเอียด 

ดังตารางที่ 1.4 และมีการสํารวจการไดงานทําบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน (กันยายน 2550) 

รายละเอียด ดังตารางที่ 1.5 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.1  จํานวนนิสิตทั้งหมดของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา ป

การศึกษา 2550 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 

หนวยงาน 
 ตร

 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 29,003 15 4,144 977 34,139 9,785 24 5,874 259 15,973 38,788 39 10,018 1,236 50,081 

วิทยาเขตบางเขน 16,058 10 3,677 813 20,558 5,317 24 5,212 213 10,766 21,375 34 8,889 1,026 31,324 

วิทยาเขตกําแพงแสน 4,554 5 467 164 5,190 1,147 - 126 17 1,290 5,701 5 593 181 6,480 

วิทยาเขตศรีราชา 5,165 - - - 5,165 1,980 - 235 - 2,215 7,145 - 235 - 7,380 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร 
3,226 - - - 3,226 406 - 77 29 512 3,632 - 77 29 3,738 

วิทยาเขตกระบี่* - - - - - - - 138 - 138 - - 138 - 138 

วิทยาเขตลพบุรี* - - - - - - - 86 - 86 - - 86 - 86 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* - - - - - 935 - - - 935 935 - - - 935 

สถาบันสมทบ 710 - - - 710 - - 31 - 31 710 - 31 - 741 

รวมทั้งหมด 29,713 15 4,144 977 34,849 9,785 24 5,905 259 15,973 39,498 39 10,049 1,236 50,822 

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง      ที่มา     : กองแผนงาน 
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ตารางที่ 1.2    จํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการศึกษา  

ปการศึกษา 2550 

ระดับการศึกษา 

วิทยาเขต / คณะ 
ปริญญาตร ี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

รวม 
(คน) 

วิทยาเขตบางเขน 6,147 34 3,226 256 9,663 

เกษตร 265 - 178 33 476 

บริหารธุรกิจ 577 - 730 - 1,307 

ประมง 226 - 43 10 279 

มนุษยศาสตร 530 - 143 23 696 

วนศาสตร 273 - 77 6 356 

วิทยาศาสตร 640 - 202 34 876 

วิศวกรรมศาสตร 1,356 - 702 35 2,093 

ศึกษาศาสตร 156 10 318 62 546 

เศรษฐศาสตร 548 - 283 2 833 

สถาปตยกรรมศาสตร 76 - 45 6 127 

สังคมศาสตร 807 - 181 - 988 

สัตวแพทยศาสตร 112 - 8 - 120 

อุตสาหกรรมเกษตร 537 24 159 26 746 

เทคนิคการสัตวแพทย 44 - - - 44 

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม - - 26 7 33 

บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) - - 131 12 143 

 - การจัดการทรัพยากร - - 19 - 19 

 - พัฒนาสังคม - - 65 - 65 

 - พันธุวิศวกรรม - - 6 4 10 

 - การใชที่ดินและการจัดการ  

   ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน - - 12 - 12 

 - ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร - - 17 8 25 

 - คณิตศาสตรศึกษา - - 12 - 12 

วิทยาเขตกําแพงแสน 2,029 4 196 68 2,297 

เกษตร กําแพงแสน 564 - 88 25 677 

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 727 - 7 4 738 

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 192 - - 10 202 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 486 - 59 - 545 
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ระดับการศึกษา 

วิทยาเขต / คณะ 
ปริญญาตร ี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

รวม 
(คน) 

สัตวแพทยศาสตร - 4 9 - 13 

วิทยาศาสตรการกีฬา 60 - 26 18 104 

บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) - - 7 11 18 

 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - - 7 8 15 

 - เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว - - - 3 3 

วิทยาเขตศรีราชา 2,644 - 111 - 2,755 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 354 - - - 354 

วิทยาการจัดการ 1,652 - - - 1,652 

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 480 - - - 480 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 158 - - - 158 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา - - 111 - 111 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1,131 - 35 - 1,166 

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 120 - - - 120 

ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 519 - 35 - 554 

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 492 - - - 492 

วิทยาเขตกระบี่* - - 73 - 73 

สาขาการบริหารการศึกษา - - 73 - 73 

วิทยาเขตลพบรุ*ี - - 37 - 37 

สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ - - 37 - 37 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* 482 - - - 482 

สาขาการจัดการโรงแรมและทองเทีย่ว 116 - - - 116 

สาขาสาธารณสุขศาสตร (ตอเนือ่ง) 366 - - - 366 

สถาบันสมทบ 205 - - - 205 

วิทยาลัยการชลประทาน 82 - - - 82 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ 123 - - - 123 

รวมทั้งส้ิน 12,638 38 3,678 324 16,678 

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง 

ที่มา        : กองแผนงาน 
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ตารางที่ 1.3    จํานวนนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และ

ประเภทการรับเขา  ปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต 

ประเภทการรับเขา 
บางเขน กพส. ศรีราชา 

เฉลิม 
พระเกยีรติ 
จ.สกลนคร 

สุพรรณบุร*ี 
รวม 

สถาบัน
สมทบ 

รวม
ทั้งสิ้น 

สอบผาน สกอ. 4,372 860 1,418 249 56 6,955 82 7,037 

มก.รับตามขอตกลง 35 234 - - - 269 - 269 

พสวท. 13 - - - - 13 - 13 

สควค. 1 - - - - 1 - 1 

สสวท. 7 - - - - 7 - 7 

สวทช. 4 - - - - 4 - 4 

โครงการพัฒนากลุมประเทศอินโดจีน 1 - - - - 1 - 1 

โครงการออทิสติก 1 - - - - 1 - 1 

รับโอน 1 - - - - 1 - 1 

โครงการสมเด็จพระเทพฯ 1 1 - - - 2 - 2 

โครงการรวมมือกับหนวยงานอื่น/ จ. นครปฐม 1 3 - - - 4 - 4 

ศอบต. 5 - - - - 5 - 5 

โครงการความรวมมือกับ จ.ในภูมิภาค

ตะวันตก - 230 - - - 230 - 230 

มก.รับโดยตรง 1,740 935 1,226 882 426 5,209 123 5,332 

โควตาพิเศษ 307 220 310 - - 837 - 837 

นักกีฬาดีเดน 103 41 - - - 144 - 144 

นักกีฬาทีมชาติ 23 1 - - - 24 - 24 

โครงการโอลิมปกวิชาการ 4 1 - - - 5 - 5 

วิจัยดีเดน 8 - - - - 8 - 8 

ดนตรีดีเดน 56 - - - - 56 - 56 

สว.มก. 50 - - - - 50 - 50 

โควตาบุตรเกษตรกร/ชาวประมง 9 97 - - - 106 - 106 

 - โควตาสวนกลาง 9 - - - - 9 - 9 

 - โควตาคณะ - 97 - - - 9 - 9 

โครงการขยายโอกาส - - 222 - - 222 - 222 

โครงการรับบุคคล ณ มก.ฉกส. - - - 565 - 565 - 565 

2 ปริญญาคูขนาน 44 - - - - 44 - 44 

2 ปริญญานานาชาติ 30 - - - - 30 - 30 

โครงการ IUP 30 - - - - 30 - 30 

รับตรงจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 181 3 13 - - 197 123 320 
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วิทยาเขต 

ประเภทการรับเขา 
บางเขน กพส. ศรีราชา 

เฉลิม 
พระเกยีรติ 
จ.สกลนคร 

สุพรรณบุร*ี 
รวม 

สถาบัน
สมทบ 

รวม
ทั้งสิ้น 

นิสิตไทยหัวใจเกษตร 44 - - - - 44 - 44 

โครงการรับสาธิตเขาคณะวิศวกรรมศาสตร  8 - - - - 8 - 8 

โครงการรับนักเรียนเรียนดี 22 - - - - 22 - 22 

โครงการรับนักเรียนที่ 1, ที่ 2 - - 3 - - 3 - 3 

โครงการรับเพิ่มสกลนคร - - -- 164 - 164 - 164 

โควตาสาธิต มก. 118 3 7 - - 128 - 128 

โครงการภาคพิเศษ 703 569 671 153 426 2,522 - 2,522 

รวมทั้งสิน้ 6,147 2,029 2,644 1,131 482 12,433 205 12,638 

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง 

ที่มา        : กองแผนงาน 

ตารางที่ 1.4    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับ

การศึกษา รุนปการศึกษา 2550 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม  
วิทยาเขต 

 ตรี บป. โท เอก รวม ตรี บป. โท เอก รวม ตรี บป. โท เอก รวม 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

5,676 16 1,036 99 6,827 1,483 38 2,116 7 3,644 7,159 54 3,152 106 10,471 

วิทยาเขตบางเขน 3,183 13 937 88 4,221 616 38 1,798 3 2,455 3,799 51 2,735 91 6,676 

วิทยาเขตกําแพงแสน 926 3 99 11 1,039 154 - 65 2 221 1,080 3 164 13 1,260 

วิทยาเขตศรีราชา 821 - - - 821 291 - 112 - 403 1,112 - 112 - 1,224 

วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 563 - - - 563 133 - 28 2 163 696 - 28 2 726 

วิทยาเขตกระบี่* - - - - - - - 69 - 69 - - 69 - 69 

วิทยาเขตลพบุรี* - - - - - - - 39 - 39 - - 39 - 39 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* - - - - - 243 - - - 243 243 - - - 243 

สถาบันสมทบ 183 - - - 183 46 - 5 - 51 229 - 5 - 234 

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง 

ที่มา        : กองแผนงาน 
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ตารางที่ 1.5   การสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังจากจบการศึกษา 6 เดือนจําแนก

ตามการมีงานทําอยูเดิม การไดงานทํา ศึกษาตอและยังไมไดทํางาน รุนปการศึกษา 2549 

บัณฑิตท่ีทํางานแลว 
บัณฑิตท่ี 
ศึกษาตอ 

องคกรรัฐ 
และ 

เอกชน 

อาชีพ 
อิสระ 

 

อ่ืนๆ 
และ 
ไมระบุ 

รวม 

บัณฑิตท่ียัง 
ไมไดทํางาน 

 
 

วิทยาเขต 
 
 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน 
ผู 

บันทึก 
ขอมูล 

ผูท่ี 
ทํางาน
เดิม 

 
จํานวน % 

ขอบเขต 

ขอมูล 
ท่ี 

สํารวจ
การได
งาน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน % จํานวน % 

๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6,930 6,388 368 1,286 20.13 4,734 3,668 111 11 3,790 80.06 944 19.94 

  - วิทยาเขตบางเขน 3,798 3,627 27 937 25.83 2,663 2,087 58 8 2,153 80.85 510 19.15 

  - วิทยาเขตกําแพงแสน 1,081 839 40 153 18.24 646 499 27 1 527 81.58 119 18.42 

  - วิทยาเขตศรีราชา 1,112 1,057 9 136 1.87 912 695 18 - 713 78.18 199 21.82 

 
 - วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
696 635 92 55 8.66 488 367 8 2 377 77.25 111 22.75 

  - วิทยาเขตสุพรรณบุรี * 243 230 200 5 2.00 25 20 - - 20 80.00 5 20.00 

๏ สถาบันสมทบ 229 148 20 19 12.84 109 99 1 - 100 91.74 9 8.26 

ระดับปริญญาตรี 7,159 6,536 388 1,305 19.97 4,843 3,767 112 11 3,890 80.32 953 19.68 

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง 

ที่มา        : กองแผนงาน 

• บุคลากร 
ในปการศึ กษา  2550 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรมี บุ คลากรปฏิบั ติ ง านทุ กประ เภท  

รวมทั้งสิ้น 9,581 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,751 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,244 คน พนักงานเงินรายได

และพนักงานราชการ จํานวน 2,807 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 2,586 คน และ รายละเอียดดังตารางที่ 1.6 

อาจารยประจําที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  (ไมนับอาจารย  รร.สาธิตฯ) มีจํานวน  2,255 คน   

มีสัดสวนคุณวุฒิ ต่ํากวาตรี : ตรี : โท : เอก = 0.04 : 5.45 : 50.24 : 44.26 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ  

อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 50.64 : 23.95 : 24.17 : 1.24  รายละเอียดดังตารางที่ 1.7  
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          ตารางที่ 1.6  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2550 

ลูกจางชั่วคราว 
ลําดับ
ที่ 
 

วิทยาเขต ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
ประจํา 

เงินงบ 

ประมาณ 

เงิน 

รายได 

พนักงานเงนิ
รายได 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง 
ชาวตาง 
ประเทศ 

ผูทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผูมีความรู 
ความ 

สามารถ 
พิเศษ 

รวม 
คิดเปน
รอยละ 

1 บางเขน 2199 1007 791 96 1754 752 42 78 61 17 6797 70.94 

2 กําแพงแสน 520 245 438 30 440 165 10 7 2 0 1857 19.38 

เฉลิมพระเกียรติ 3 

จังหวัดสกลนคร 
6 250 0 0 161 17 30 2 0 2 468 4.88 

4 ศรีราชา 16 83 15 0 49 186 4 0 15 3 371 3.87 

5 ลพบุรี* 9 3 0 0 26 0 0 0 0 0 38 0.40 

6 สุพรรณบุรี* 1 10 0 0 19 0 0 0 1 0 31 0.32 

7 กระบี่* 0 3 0 0 11 0 0 0 5 0 19 0.20 

 รวม 2751 1601 1244 126 2460 1120 86 87 84 22 9581 100 

 คิดเปนรอยละ 28.71 16.71 12.98 1.32 25.68 11.69 0.90 0.91 0.88 0.23 100  

 หมายเหตุ  *  โครงการจัดตั้ง               ที่มา        : กองการเจาหนาที่ 
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ตารางที่ 1.7    จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   

ปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ระดับการศึกษา  
/ ตําแหนงทาง

วิชาการ บางเขน กําแพงแสน 
ศรี
ราชา 

เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวดัสกลนคร  

ลพบุรี * กระบ่ี * สุพรรณบุรี * 
รวมทั้งหมด 

ระดับการศึกษา 1,633 372 103 140 1 2 4 2,255 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 0 0 0 0 0 0 1 

ปริญญาตรี 68 42 11 2 0 0 0 123 

ปริญญาโท 724 190 82 132 0 1 4 1,133 

ปริญญาเอก 840 140 10 6 1 1 0 998 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

1,633 372 103 140 1 2 4 2,255 

อาจารย 686 217 94 138 1 2 4 1,142 

ผูชวยศาสตราจารย 454 75 9 2 0 0 0 540 

รองศาสตราจารย 469 76 0 0 0 0 0 545 

ศาสตราจารย 24 4 0 0 0 0 0 28 

                          ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 

       ที่มา        : กองการเจาหนาที่ 

 

                       -  จํานวนอาจารยประจํา หมายถึง จํานวนของ ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย  

                       (เงินงบประมาณ, เงินรายได)  พนักงานราชการ, ลูกจางชั่วคราวเงินรายได, ลูกจางชาวตางประเทศ,   

                       ผูทรงคุณวุฒิ,  ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

                   -  มีอาจารยประจําลาศึกษาตอจํานวน 77 คน  

• หลักสูตร 
ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งส้ิน 332  

หลักสูตร  จํานวน  353  สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.8  พรอมท้ังไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม ซึ่ง

เปนหลักสูตรภาคปกติ 7 หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง จํานวน 37 หลักสูตร รายละเอียด  ดังตารางที่ 1.9 

 
 

หมายเหต ุ -  *  โครงการจัดตั้ง 
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ตารางที่ 1.8  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  2550  

จํานวน/ระดับการศึกษา 
ประเภทของการเปดสอน 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

๏  หลักสูตร      

 ภาคปกติ      

 หลักสูตร 112 6 148 66 332 

 สาขา 126 6 151 70 353 

 ภาคพิเศษ      

 หลักสูตร 25 1 57 10 93 

 สาขา 25 1 57 10 93 

๏  หลักสูตรนานาชาติ      

 ภาคปกติ      

 หลักสูตร 5 1 13 8 27 

 สาขา 5 1 13 8 27 

 ภาคพิเศษ      

 หลักสูตร 2 0 5 1 8 

 สาขา 2 0 5 1 8 

 
หมายเหตุ  หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ใชหลักสูตร/สาขา เดียวกับภาคปกติ 

          ที่มา        : กองบริการการศึกษา 

 
 

ขอมูลโดย : งานประชาสมัพันธแนะแนวการศึกษา

                กองบริการการศึกษา                         

 เว็บไซต http://eduserv.ku.ac.th 
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ตารางที่ 1.9  การเปดหลักสูตรใหม  ปการศึกษา  2550  (1มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51) รวม 7 หลักสูตร 

ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

๏  ปริญญาตรี  1. ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู) 17 ก.ย. 2550 
  

 

 

 

๏  ปริญญาโท  1. ศศ.ม. (การจัดการความขัดแยง) 18 มิ.ย. 2550 
 2. วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

นานาชาติ 

20 พ.ค. 2551 

 3. วท.ม. (เกษตรเขตรอน) 20 พ.ค. 2551 
   

๏  ปริญญาเอก 1. ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

นานาชาติ 

20 พ.ค. 2551 

 2. ปร.ด. (เกษตรเขตรอน) 20 พ.ค. 2551 
 3. ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) 21 เม.ย. 2551 

ตารางที่ 1.10  การปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา  2550  (1มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51) รวม 37 หลักสูตร 

ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

๏  ปริญญาตรี  1. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 19 พ.ย. 2550 
 2. วท.บ. (คณิตศาสตร) 19 พ.ย. 2550 
 3. วท.บ. (เกษตรศาสตร) 17 ธ.ค. 2550 
 4. วท.บ. (จุลชีววิทยา) 18 ก.พ. 2551 
 5. วท.บ. (ภูมิศาสตร) 17 มี.ค. 2551 
 6. พย.บ. 17 มี.ค. 2551 
 7. วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 21 เม.ย. 2551 
 8. วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ) 21 เม.ย. 2551 
 9. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) 21 เม.ย. 2551 
 10. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

21 เม.ย. 2551 

 11. วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย) 20 พ.ค. 2551 
 12. วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) 20 พ.ค. 2551 
 13. วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 20 พ.ค. 2551 
 14. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 20 พ.ค. 2551 
 15. วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) 20 พ.ค. 2551 
 16. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 20 พ.ค. 2551 
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ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

 17. วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 20 พ.ค. 2551 
 18. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 20 พ.ค. 2551 
 19. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 20 พ.ค. 2551 
 20. บช.บ. 20 พ.ค. 2551 
 21. วท.บ. (วนศาสตร) 20 พ.ค. 2551 
 22. วท.บ. (จิตวิทยา) 20 พ.ค. 2551 
 23. วท.บ. (ชีววิทยา) 20 พ.ค. 2551 

๏  ปริญญาโท  1. วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 19 พ.ย. 2550 
 2. ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) 21 ม.ค. 2551 
 3. วท.ม. (การบริหารทรัพยากรปาไมและ

ส่ิงแวดลอม) 

21 ม.ค. 2551 

 4. วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารสําหรับระบบฝงตัว) 

17 มี.ค. 2551 

 5. วท.ม. (การใชที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรอยางยั่งยืน) 

21 เม.ย. 2551 

 6. วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) 20 พ.ค. 2551 
 7. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ) 

20 พ.ค. 2551 

 8. วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 20 พ.ค. 2551 
 9. ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 20 พ.ค. 2551 

๏  ปริญญาเอก 1. ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 18 มิ.ย. 2550 
 2. ปร.ด. (กีฏวิทยา) 17 มี.ค. 2551 
 3. ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 17 มี.ค. 2551 
 4. ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) 20 พ.ค. 2551 
 5. ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 20 พ.ค. 2551 

ที่มา   :   กองบริการการศึกษา 

 

 

 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ.  
 

 

23 

• การวิจัย 
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งส้ิน 961 โครงการ และมี

งบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 790,709,093 บาท ดังตารางที่ 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.11    จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนอื่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเภททุน/แหลงทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 961 790,709,093 

๏ การวิจัย 930 772,009,093 

     งบประมาณของมหาวิทยาลัย 573 240,487,486 

          - งบประมาณแผนดิน 524 236,380,600 

          - เงินรายไดของมหาวิทยาลัย - - 

          - เงินรายไดของหนวยงาน 47 4,066,886 

          - ทุนสวนตัว 2 40,000 

     องคกรรัฐ 293 453,347,561 

     องคกรอิสระและเอกชน 50 67,740,530 

     องคกรตางประเทศ 14 10,433,516 

๏การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 31 18,700,000 

     งบประมาณแผนดิน 31 18,700,000 

ที่มา : ขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ                       

         

                                                                                              (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2551) 
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งบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายจายจากงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณเงินรายได ดังตารางที่ 1.12 พรอมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อกอสรางใหม ปรับปรุงสิ่งกอสราง 

และปรับปรุงสาธารณูปโภค ดังตารางที่ 1.13 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.12    เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทงบ งปม.แผนดิน งปม.เงินรายได รวม รอยละ 
สัดสวน 

งปม.แผนดิน : งปม.รายได 

งบบุคลากร 1,379.1 392.7 1,771.8 30.5 72.8 : 22.2 

งบดําเนินการ 293.4 1,440.8 1,734.2 29.9 16.9 : 83.1 

งบลงทุน 351.7 337.7 689.4 11.9 51.0 : 49.0 

งบเงินอุดหนุน 796.3 233.6 1,029.9 17.8 77.3 : 22.7 

งบรายจายอื่น ๆ  27.3 547.3 574.6 9.9 4.8 : 95.2 

รวม 2,847.8 2,952.1 5,799.9 100.0 49.1 : 50.9 

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายไดซึ่งรวมภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ที่มา        : กองแผนงาน 
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ตารางที่ 1.13  การบริหารจัดการงบประมาณแผนดินเพื่องานกอสรางใหม งานปรับปรุงส่ิงกอสราง และงาน

ปรับปรุงสาธารณูปโภค ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
หนวย : ลานบาท 

วิทยาเขต/หนวยงาน งานกอสรางใหม 
งานปรับปรุง 
ส่ิงกอสราง 

งานปรับปรุง
สาธารณูปโภค 

รวม 

๏  วิทยาเขตบางเขน 181,719,354 27,181,441 7,594,100 216,494,895 

- สํานักงานอธกิารบดี 28,700,000 6,027,000 6,920,000 41,647,000 

- คณะเกษตร 34,500,000 3,500,000 - 38,000,000 

- คณะมนุษยศาสตร - 1,300,231 - 1,300,231 

- คณะวนศาสตร 900,000 - - 900,000 

- คณะเศรษฐศาสตร 34,950,000 - - 34,950,000 

- คณะสัตวแพทยศาสตร 8,716,140 13,022,542 674,100 22,412,782 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย - 456,362 - 456,362 

- สํานักหอสมุด 73,500,000 - - 73,500,000 

- สํานักการกีฬา 453,214 2,875,307 - 3,328,521 

๏  วิทยาเขตกําแพงแสน 51,900,000 - - 51,900,000 

- สํานักงานวิทยาเขต 2,000,000 - - 2,000,000 

- คณะศึกษาศาสตร 

  (ร.ร.สาธิต กําแพงแสน) 

21,300,000 - 
- 

21,300,000 

- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 18,600,000 - - 18,600,000 

- คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

10,000,000 - 
- 

10,000,000 

๏  วิทยาเขตศรรีาชา 12,000,000 - - 12,000,000 

- สํานักงานวิทยาเขต 12,000,000 - - 12,000,000 

๏  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 

53,140,000 10,520,000 
- 

63,660,000 

- สํานักงานวิทยาเขต 53,140,000 10,520,000 - 63,660,000 

๏  วิทยาเขตสารสนเทศ   
    จังหวัดกระบี ่

1,259,000 - - 1,259,000 

- อาคารพิพิธภัณฑและศูนยการ

เรียนรูคลื่นยักษ 

1,259,000 - 
- 

1,259,000 

๏  วิทยาเขตสารสนเทศ   
    จังหวัดสุพรรณบุร ี

19,968,000 - - 19,968,000 

รวม 319,986,354 37,701,441 7,594,100 365,281,895 

 หมายเหตุ  *  โครงการจัดตั้ง               ที่มา        : กองแผนงาน 
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1.7  ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเปนไปตามที่ พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว  โดยไดใชกลยุทธการใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแก

บุคลากร พรอมๆ กับดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจของ

หนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การควบคุม (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assessment) 

ทั่วทั้งองคกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นเองเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย  

9 องคประกอบ 

2. ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ประกอบดวย  

6 องคประกอบ 

สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทั้ง 2 ระบบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่  3 

ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงานภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งนี้ โดยมีการกําหนดดัชนี

ตรวจสอบ   ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตาม  การดําเนินงานและ

การพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อ

เสร็จส้ินจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  จะมีการติดตามขอขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงานตางๆ ที่รับการ

ตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งไดมีการ

พิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดตัวบงชี้จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม

ศ.) ตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร P-D-

C-A จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดังกลาว จึงขอสรุปตารางแสดงแนวทางประกันคุณภาพ 

และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากอดีตจนถึงปจจุบัน ตารางที่ 1.14 และตารางแสดงความสัมพันธ

ของดัชนี มก. ที่สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และ ตัวชี้วัดของ กพร. ดังตารางที่ 1.15  
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ตารางที่ 1.14   แนวทางการประกันคุณภาพและดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร    

จําแนกตามประเภทหนวยงานและปการศึกษา 
 

จํานวนดัชน ี
หนวยงานสนับสนุน 

ป 
พ.
ศ.

 

การประกันคณุภาพภายใน 
คณะวิชา สํานักและ

บัณฑิต
วิทยาลัย 

สถาบัน/
ศูนย 

วิทยาเขต 

2544 การตรวจสอบคุณภาพฯ ตามผลการ

ดําเนินงานปการศึกษา 2543 

หนวยงานกําหนดดัชนีเอง 
- - - - 

2545 การตรวจสอบคุณภาพฯ  ตามผลการ

ดําเนินงานปการศึกษา 2544 

มก.จัดทําตนรางดัชนีให 

หนวยงานเลือกใช 
- - - - 

2546 การตรวจสอบคุณภาพฯ ตามผลการ

ดําเนินงานปการศึกษา 2545 

มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ 
55 40 40 55/40 

มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ 55 40 40 55/40 2547 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2546 
มก.กําหนดดัชนีประเมินโดย

หนวยงานกําหนดเกณฑการ

ประเมินเอง 
38 33 33 38/33 

มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ 55 40 40 55/40 2548 การประเมินคุณภาพภายใน     

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2547 
มก.กําหนดดัชนีประเมิน เกณฑ

มาตรฐาน และคาถวงน้ําหนัก 
41 29 33 41 

มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ 55 40 40 55/40 2549 การประเมินคุณภาพภายใน  

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2548 
มก.กําหนดดัชนีประเมินเกณฑ

มาตรฐานและคาถวงน้ําหนัก 41 

30 และ
กําหนด
เอง 3 
ดัชนี 

33 41 

มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ ไมมีการตรวจสอบ 
บัง 
คับ 

ไม
บังคับ 

บัง 
คับ 

ไม
บังคับ 

บัง 
คับ 

ไม
บังคับ 

บังคับ 

35 12 21 6 27 8 

2550 การประเมินคุณภาพภายใน  

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2549 
มก.กําหนดดัชนีประเมินและ

เกณฑมาตรฐาน ตาม สกอ.  

สมศ. และ ก.พ.ร. 
47 27 35 

65 

2551 การประเมินคุณภาพภายใน  

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 
2550 

มก.กําหนดดัชนีประเมินและ

เกณฑมาตรฐาน ตาม สกอ.  

สมศ. และ ก.พ.ร. 
47 35 

(27+8) 35 65 

 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ.  
 

 

28 

ตารางที่ 1.15  แสดงความสอดคลองของดัชนี มก. กับตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ.และตัวชีว้ัด กพร. 

ดัชนีประเมิน สําหรับวิทยาเขต/มหาวิทยาลยั สกอ. สมศ. กพร. 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน       

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

1.1     

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  1.2   3.2, 3.3 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ    5.3   

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน       

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  2.1     

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  2.2 6.6 23 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
2.3     

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  2.4 6.2   

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   2.5 6.3 17.1 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย   
2.6 6.4 17.2 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  2.7 6.5 16 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน   
2.8     

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 
2.9 1.1 4.1.1 

2.10 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ   2.10 1.3   

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 2.11 1.4 6.1 
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2.12 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ   

2.12 1.5 4.1.4 

2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                      
2.13     

2.14 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา   
  1.6   

2.15 รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต

บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด  
  1.7, 

1.8 

4.1.5 

2.16 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด    6.1 22 

2.17 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 
  6.7   

2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

ตอนิสิต   
  6.9 19 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต       

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  3.1     

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของ

บัณฑิตที่พึงประสงค  
3.2     

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา         

3.4 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอจํานวนนิสิต

ทั้งหมด 
  6.8   

องคประกอบที่ 4 การวิจยั       

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
4.1     

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  4.2     
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4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัย   
4.3 2.2 4.2.2 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย   
4.3 2.3 4.2.2 

4.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัย   

4.4 2.1 4.2.1 

4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น   
4.4 2.7 4.2.5 

4.7 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย    

4.5 2.6 4.2.4 

4.8 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย   

  2.4,2.5 4.2.3 

4.9 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.9) 
  5.9   

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม       

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
5.1     

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

5.2 3.2 4.3.3 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

และนานาชาติตออาจารยประจํา  

5.3 3.1 4.3.1 
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5.4 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน  การสอน และการวิจัย 
  3.3   

5.5 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา   
  3.4   

5.6 รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยตออาจารย

ประจํา 
  3.6   

5.7 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

    4.3.2 

องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม       

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  6.1     

6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 
  4.1   

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ   
  4.2 4.4.3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       

7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล  
7.1 5.1 13 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย  7.2     

7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก

ภายในและภายนอก 
7.3 5.2 20 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
7.4     

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ

วิจัย  
7.5 5.5 18 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
7.6   14 
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7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
7.7     

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  7.8     

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล  
7.9     

7.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  5.4   6 

7.11 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน   8.2 5.4   

7.12 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา  
    5.10    

7.13 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  
  5.11   

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ       

8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
8.1     

8.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด        

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา   5.6   

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา   5.7 12 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ    5.8   

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       

9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  
9.1 7.1   

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต  9.2     

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  9.3 7.2 8 
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1.8 ผลการดําเนนิงานในระบบประกนัคุณภาพของ   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 
 

 การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานพัฒนาอยาง

ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางรวดเร็ว โดยมีการดําเนินงานตามแผน

หลักใน 4 ดาน ซึ่งมีแนวทางหลัก ดังนี้ คือ 

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เปนภารกิจในการทบทวนระบบประกันคุณภาพโดยนําปญหา

และอุปสรรคในรอบปที่แลวมาปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาระบบใหสอดคลองและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอกเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล 

2. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ เปนการใหความรูหรือการสรางองคความรู ใหกับบุคลากรเพื่อใหเกิด

ความตระหนักในการทํางานแบบประกันคุณภาพ  เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  ทุกหนวยงานจะไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง  

3. การประกันคุณภาพภายใน เปนการดําเนินงานในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของระบบและ

กลไก  การประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและของ  สกอ . 

ในหนวยงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับวิทยาเขต 

4. การประเมินคุณภาพภายนอก เปนการดําเนินงานตามขอกําหนดของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)โดยจัดเก็บขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของสมศ.และ

จัดทํารายงานสงตนสังกัดเพื่อเปนไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 สําหรับปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานตางๆ ตามแผนหลักทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การดําเนินงานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจะ

ดําเนินการภายหลังจากเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพภายในของทุกป โดยนําขอมูลปอนกลับและขอมูลการ

เปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอกมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบ เพื่อนําไปใชในรอบปตอไป โดยในป

การศึกษา 2550 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1  การพัฒนาดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน  เมื่อกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป 2550 ซึ่งประเมินผลการดําเนินงานตามปการศึกษา 2549 เสร็จส้ินเรียบรอยแลว ขอมูลปอนกลับ ไดแก 

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงานที่

รับการประเมิน จะนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งในปการศึกษา 2550  

มีการพัฒนาและปรับปรุงดัชนีประเมินและเกณฑจากปการศึกษา 2549 ที่ผานมาเพื่อใชประเมินผลการ

ดําเนินงานตามปการศึกษา2550 ดังนี้ 

 1)  ปรับดัชนีประเมินจากเดิมที่มีดัชนีบังคับและไมบังคับเปล่ียนเปนดัชนีบังคับท้ังหมด  คือ 
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 หนวยงานคณะวิชาประกอบดวย 9 องคประกอบ มีดัชนีประเมิน จํานวน 47 ดัชนี ดัชนีสําหรับวิทยา

เขต มีดัชนีประเมินจํานวน 65 ดัชนี 

 หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 6 องคประกอบ 35 ดัชนี แบงตามกลุมหนวยงาน  

 -  หนวยงานที่ทํางานดานวิจัย มีดัชนีประเมินจํานวน 35 ดัชนี 

 -  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีดัชนีประเมิน จํานวน 

27 ดัชนี ทั้งนี้สามารถพัฒนาดัชนีเองไดอีก 8 ดัชนี 

 2)  การแบงประเภทของดัชนีประเมินจะอิงหลักเกณฑจาก สกอ. โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหการประเมินผลมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 3)  ปรับปรุงการกําหนดเลขที่ดัชนีโดยยึดองคประกอบเปนหลัก เชน องคประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 3 เลขที่

ดัชนีคือ 1.3 เปนตน และมีหลักการเรียงลําดับโดยเริ่มตนจากดัชนีที่สอดคลองกับ สกอ. ตามดวย มก. สมศ. และ 

ก.พ.ร. 

 4)  จัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก.แยกเปน 3 เลมเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับหนวยงานในการใชคูมือฯ ประกอบการประเมินฯ โดยแบงเปน คูมือฯ สําหรับคณะวิชา คูมือฯ 

สําหรับสํานัก สถาบัน และคูมือฯ สําหรับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 

1.2  การจัดทําแบบเก็บและรายงานขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกใหหนวยงานตางๆ สามารถ

จัดเก็บขอมูลไดถูกตองสมบูรณ โดยพัฒนาแบบเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการ

ประเมินในแหลงตางๆ ไดครบถวน รวมทั้งจัดทําแบบรายงานขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งแบบรายงาน

ทั้งสอง สามารถเชื่อมโยงประมวลผล และรายงานผลไดตามรายดัชนีของแตละองคประกอบ รวมทั้งสามารถ

ประมวลผลในรูปแบบมาตรฐานอุดมศึกษา และตามมุมมองดานบริหารจัดการ โดยแยกตามปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต 

  1.3  วิธีการประเมินผลรายดัชนี มีการปรับวิธีการประเมินรายดัชนี คิดคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดย

แยกเปน 3 สวน คือ ประเมินผลการดําเนินงานรายดัชนีคิด 3 คะแนน ประเมินการบรรลุเปาหมาย 1 คะแนน และ

ประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานใน

รอบปที่ผานมา หรือผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการดําเนินงานในรอบปที่

ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน 

2.  การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ เปนการใหความรูหรือการสรางองคความรูกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2550 ไดจัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา บรรยาย

พิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 22 กิจกรรม มีบุคลากรเขารวมทั้งส้ิน 2,340 คน นอกจากนี้ยัง

มีการจัดเพิ่มเติมตามความตองการเฉพาะของแตละหนวยงานอีกดวย  มีการใหความรูโดยไมจํากัดสถานที่และ

เวลาโดยจัดทําจดหมายขาวประจําเดือน และมี web site เปนอีกชองทางของการสื่อสาร 

 3. การประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจําป 2551 

เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงาน ตามผลการดําเนินในรอบปการศึกษา 2550 โดยกําหนดแนว

ทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ระยะเวลาที่ทุกหนวยงานตองจัดสงรายงานการประเมินตนเอง  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพของทุกหนวยงาน ในทุกวิทยาเขต โดยใชเวลาในการประเมินฯ หนวยงานละ 2 – 

3 วัน ซึ่งหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและหนวยงานสนับสนุนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

2551 หนวยงานระดับคณะวิชาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2551 และหนวยงานระดับวิทยาเขต 

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2551 

 สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยใชตามแนวทางการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินของ สกอ. คือ ประมาณ 3-5 คน  โดยมีผูประเมินภายนอกอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ แตละ

หนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯเพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพ

ภายในหนวยงานตางๆ ซึ่งในปการศึกษา 2550 ไดปรับเปล่ียนวิธีการประเมินจากกลุมสาขาวิชาตามแนวทางของ 

สมศ. และตามกลุมภารกิจ เปนการประเมินแตละหนวยงาน รวมทั้งส้ิน 57 หนวยงาน สรุปไดดังนี้  
 

วิทยาเขตบางเขน 

(รวม 33 หนวยงาน) 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

(รวม 11 หนวยงาน) 
วิทยาเขตศรีราชา 

(รวม 7 หนวยงาน) 

วิทยาเขตเฉลมิ 

พระเกียรติฯ 

(รวม 6 หนวยงาน) 

กลุมคณะวิชา 15 คณะ กลุมคณะวิชา 5 คณะ กลุมคณะวิชา 5 คณะ กลุมคณะวิชา 3 คณะ 

1. คณะเกษตร 

2. คณะบริหารธุรกิจ 

3  คณะประมง 

4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

5. คณะมนุษยศาสตร 

6. คณะวนศาสตร 

7. คณะวิทยาศาสตร 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร 

9. คณะเศรษฐศาสตร 

10.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

11.คณะสังคมศาสตร 

12.คณะสัตวแพทยศาสตร 

13.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14.คณะศึกษาศาสตร 

15.วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 

1.คณะเกษตรกําแพงแสน 

2.คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

3.คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

4.คณะศิลปศาสตรและ 

วิทยาศาสตร 

5.คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร 

ศรีราชา 

2.คณะวิทยาการจัดการ 

3.คณะทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 

4.วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 

5.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 

ศรีราชา 

1.คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

และอุตสาหกรรมเกษตร  

2.คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

3.คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาการจัดการ 

กลุมสํานัก 7 หนวยงาน กลุมสํานัก 3 หนวยงาน กลุมสํานัก 2 หนวยงาน กลุมสํานัก 2 หนวยงาน 

1.สํานักงานอธิการบดี 

2.สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

 

1.สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน 

2.สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

1.สํานักงานวิทยาเขต   

ศรีราชา 

2.สํานักวิทยบริการ  

ศรีราชา 

1.สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.สํานักวิทยบริการ 
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วิทยาเขตบางเขน 

(รวม 33 หนวยงาน) 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

(รวม 11 หนวยงาน) 
วิทยาเขตศรีราชา 

(รวม 7 หนวยงาน) 

วิทยาเขตเฉลมิ 

พระเกียรติฯ 

(รวม 6 หนวยงาน) 

3.สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

4.สํานักหอสมุด 

5.สํานักพิพิธภัณฑและ

วัฒนธรรมการเกษตร 

6.สํานักประกันคุณภาพ 

7.สํานักบริการคอมพิวเตอร 

กําแพงแสน 

กลุมสถาบัน 7 หนวยงาน กลุมสถาบัน 2 หนวยงาน ไมมีกลุมสถาบัน  กลุมสถาบัน 1 หนวยงาน 

1.สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

2.สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

3.สถาบันภาษาศาสตรและ

วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 

4.สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 

มก. 

5.สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

6.สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ

การคนควาและพัฒนาพืช

ศาสตร 

7.สถาบันคนควาและพัฒนา

ระบบนิเวศเกษตร 

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน 

2.สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

เพื่อการคนควาและ

พฒันาการผลิตปศุสัตวและ

ผลิตภัณฑสัตว 

 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กลุมหนวยงานสนับสนุน/

อื่นๆ 4 หนวยงาน 

กลุมหนวยงานสนับสนุน 

 / อื่นๆ 1 หนวยงาน   

1.ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการ

วิจัย พัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี 

2.บัณฑิตวิทยาลัย 

3.โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

4.สหวิทยาการ 

 1.ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
  



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ.  
 

 

37 

 4. การประเมินคุณภาพภายนอก ในปการศึกษา2550 มหาวิทยาลัยไดรับรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปน

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื่อวันที่ 12 – 14 และ 26 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการจัดพิมพรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาวสงใหบุคลากรไดรับทราบผลการประเมินและเปนเอกสาร

สําหรับผูบริหารใชในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ทาง สมศ. ไดใหขอเสนอแนะไว  และ

ในปการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 ซึ่งเปนรายงานการ

ประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549 ตามตัวบงชี้ของสมศ. 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ 

และ ตามตัวบงชี้ของ สกอ. 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ สงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2550 ตามกําหนด ภายใน 120 

วัน หลังสิ้นปการศึกษา โดยมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสมศ.ในภาพรวม ได 4.53 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่  1.16   สรุปผลการประเมินภาพคณุภาพในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2549 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแยกตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน คาคะแนนราย
มาตรฐานของ มก. 

ผลการประเมนิ 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4.08 ดี 

มาตรฐานที ่2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 4.50 ดี 

มาตรฐานที ่3 ดานการบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ดานการพัฒนาสถาบันและบคุลากร 4.73 ดีมาก 

มาตรฐานที ่6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.00 ดี 

มาตรฐานที ่7 ดานระบบการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 4.53 ดีมาก 

ประเมิน 4 มาตรฐานแรก 4.50  

สรุปการประเมิน รับรอง  
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1.9  การจัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปของ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 หรือรายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้ จัดทําขึ้น

ตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน ของ มก.ตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. และตามมาตรฐานและตัวบงชี้

ของสมศ.  เพื่อจัดสงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนตนสังกดั  

สําหรับการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการดังนี้ 

1. การจัดเก็บขอมูล 
มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดการ เพื่อใหไดขอมูลครบถวนจากทุกแหลงภายในมหาวิทยาลัยและ

ปองกันการรายงานขอมูลซ้ําซอน เพื่อจัดทํารายงานฉบับนี้ ซึ่งจะประเมินตนเองใน 3 สวน ดังนี้คือ 

1.1  รายงานผลการประเมินตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในของ มก. ตาม 9 องคประกอบ 65 ดัชนี 

ดังปรากฎรายละเอียดอยูในสวนที่ 2 

1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ ของ สกอ.  

ดังปรากฎรายละเอียดในสวนที่ 4 

1.3   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ของ สมศ. ดังปรากฎ

รายละเอียดในสวนที่ 3  
2.  การแบงกลุมสาขาวิชา 
 ตามที่ สมศ.ไดกําหนดกลุมสาขาของคณะวิชาที่คลายคลึงกันเพื่อใหผลการประเมินสะทอนการ

ดําเนินงานของกลุมสาขานั้นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการแบงกลุมสาขาตามแนวทางของสมศ. และ

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ออกเปน 10 กลุมสาขา ดังรายละเอียด 

2.1  กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.2 กลุมสาขาวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยส่ิงแวดลอม 

2.3 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  และวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.4  กลุมสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2.5  กลุมสาขาเกษตรศาสตร ประกอบดวยคณะเกษตร  คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน  คณะ

ประมง  คณะวนศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

2.6 กลุมสาขาบริหารธุรกิจฯ ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
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2.7 กลุมสาขาศึกษาศาสตร ประกอบดวย คณะศึกษาศาสตร และ คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 

2.8 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตร  และ                      

คณะสังคมศาสตร 

2.9 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ประกอบดวย คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเทคนิคการ

สัตวแพทยศาสตร 

2.10   ประกอบดวย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา และสหวิทยาการ วิทยา

เขตบางเขน  

อื่นๆ ประกอบดวย กลุมหนวยงานสนับสนุน ไดแก โครงการจัดตั้ง ศูนย สํานัก และสถาบัน 

 ทั้งนี้ มีหนวยงานที่จะไมนําผลการดําเนินงานมาประเมินดวยทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขา 

คือ สถาบันสมทบจํานวน  2  หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ และวิทยาลัยการ

ชลประทาน  เนื่องจากไดรับการประเมินจากสมศ.โดยตรง 
3. การใหคาถวงน้ําหนัก 
สําหรับการประเมินตามแนวทางของ สมศ. กําหนดใหมีคาถวงน้ําหนักรายองคประกอบและราย 

ตัวบงชี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแจงการกําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละมาตรฐานใหกับสมศ.โดย

จัดเปนมหาวิทยาลัยในกลุมที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย รายละเอียดดังในตารางที่ 1.17 

ตารางที่ 1.17  คาถวงน้ําหนักและตัวบงชี้แยกตามมาตรฐานในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

มาตรฐาน 
คาถวง 
น้ําหนัก 

ตัวบงช้ี 
รวม 

ตัวบงช้ี
เฉพาะ 

รวม 
ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบณัฑิต 35 6 2 8 

มาตรฐานที ่2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 35 5 2 7 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 4 - 4 

มาตรฐานที ่4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

10 2 - 2 

มาตรฐานที ่5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 - 11 

มาตรฐานที ่6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 9 

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 20 2 - 2 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 160 39 4 43 
 

การกระจายน้ําหนักในแตละตัวบงชี้ ใชวิธีการเฉลี่ย สวนกลุมสาขาวิชาที่ไมมีการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาเอก มีการนําคาถวงน้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะครึ่งหนึ่งไปกระจายที่ตัวบงชี้รวมโดยวิธีการกระจาย

น้ําหนักในทุกตัวบงชี้เทากัน รายละเอียดการกระจายน้ําหนักในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กลุมสาขาที่มีหลักสูตร

ปริญญาเอก และ กลุมสาขาที่ไมมีหลักสูตรปริญญาเอกปรากฏในตารางที่ 1.18  
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ตารางที่  1.18  จํานวนคาถวงน้ําหนักของแตละตัวบงชี้แยกตามระดับการศึกษาของกลุมสาขา 

คาถวงน้ําหนัก (%) 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ภาพรวม 
มก. 

กลุมสาขาที่ไมมี
หลักสูตร ป.เอก*  

กลุมสาขาที่มี
หลักสูตร ป.เอก  

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35.00 35.00 35.00 

ตัวบงช้ีรวม 17.50 26.25 17.50 

1.1    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ 
         อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

2.91 4.37 2.91 

1.2    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่ 
         สําเร็จการศึกษา 

2.91 4.37 2.91 

1.3    รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 2.91 4.37 2.91 

1.4    ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ  และผูใช 

         บัณฑิต 

2.92 4.38 2.92 

1.5    จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับ 
         การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ   
         คุณธรรม  จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่ 
         เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใน 
         รอบ3 ป ที่ผานมา 

2.92 4.38 2.92 

 1.6    จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
         ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

2.92 4.38 2.92 

ตัวบงช้ีเฉพาะ 17.50 8.75 17.50 

1.7    รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ  
         เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

8.75 8.75* 8.75 

1.8    รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ  
         เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

8.75 0.00* 8.75 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35.00 35.00 35.00 

ตัวบงช้ีรวม 17.50 17.50 17.50 

2.1    รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/ 
         หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ  
          จํานวนอาจารยประจํา  

3.50 3.50 3.50 

2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวน 
          อาจารยประจํา  

3.50 3.50 3.50 

2.3    เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
         ตอจํานวนอาจารยประจํา  

3.50 3.50 3.50 

2.4    รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค  
        จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

3.50 3.50 3.50 

2.5    รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 
         จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

3.50 3.50 3.50 
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คาถวงน้ําหนัก (%) 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ภาพรวม 
มก. 

กลุมสาขาที่ไมมี
หลักสูตร ป.เอก*  

กลุมสาขาที่มี
หลักสูตร ป.เอก  

ตัวบงช้ีเฉพาะ 17.50 17.50 17.50 

2.6    รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน  
          refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ 
         นานาชาติตออาจารยประจํา 

8.75 8.75 8.75 

2.7    จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน 
         ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา 

8.75 8.75 8.75 

ตัวบงช้ีรวม       

3.1    รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ 
         ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
         ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

5.00 5.00 5.00 

3.2    รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ 
          ภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ 
         ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

5.00 5.00 5.00 

3.3     มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ 
         วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.00 5.00 5.00 

3.4    คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ 
         วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา  

5.00 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีเฉพาะ  ไมประเมินฯ  

3.5     จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน 
           ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

0.00 0.00 0.00 

3.6      รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม   
           สถาบันตออาจารยประจํา 

0.00 0.00 0.00 

3.7      ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการตามพันธกิจของ 

           สถาบัน 

0.00 0.00 0.00 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10.00 10.00 10.00 

ตัวบงช้ีรวม       

4.1       รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม  
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

4.2       รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีเฉพาะ ไมประเมินฯ 

4.3       มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  

0.00 0.00 0.00 

4.4       ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ    
ศิลปะและวัฒนธรรม  

0.00 0.00 0.00 
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คาถวงน้ําหนัก (%) 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ภาพรวม 
มก. 

กลุมสาขาที่ไมมี
หลักสูตร ป.เอก*  

กลุมสาขาที่มี
หลักสูตร ป.เอก  

มาตรฐานที ่5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร  20.00 20.00 20.00 

ตัวบงช้ี 20.00 20.00 20.00 

5.1       สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และ
สามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวน
รวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้ง
มีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 

1.81 1.81 1.81 

5.2      มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก 

1.81 1.81 1.81 

5.3       มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 1.82 1.82 1.82 
5.4       การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 1.82 1.82 1.82 
5.5       ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจัย 
1.82 1.82 1.82 

5.6       สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 1.82 1.82 1.82 
5.7       คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 1.82 1.82 1.82 
5.8       รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 1.82 1.82 1.82 
5.9       รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.82 1.82 1.82 

5.10     งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

1.82 1.82 1.82 

5.11     รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

1.82 1.82 1.82 

 6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20.00 20.00 20.00 

ตัวบงช้ี 20.00 20.00 20.00 

6.1       รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  2.22 2.22 2.22 

6.2       จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.22 2.22 2.22 

6.3       รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา 

2.22 2.22 2.22 

6.4       รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 2.22 2.22 2.22 

6.5       การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
              (Professional   Ethics) 

2.22 2.22 2.22 

6.6       กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ   
            เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 

2.22 2.22 2.22 

6.7       ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ  
            อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

2.22 2.22 2.22 
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คาถวงน้ําหนัก (%) 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ภาพรวม 
มก. 

กลุมสาขาที่ไมมี
หลักสูตร ป.เอก*  

กลุมสาขาที่มี
หลักสูตร ป.เอก  

6.8       รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

2.23 2.23 2.23 

6.9       คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ 
            ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

2.23 2.23 2.23 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20.00 20.00 20.00 

ตัวบงช้ี 20.00 20.00 20.00 

7.1       มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

10.00 10.00 10.00 

7.2       ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 10.00 10.00 10.00 

หมายเหตุ  :  กลุมสาขาที่ไมมีการเรียนการสอนระดับ ป.เอก ไดแก กลุมสาขามนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร  และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร 

4.   การกําหนดเปาหมาย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดเปาหมายในระดับสถาบันทุกตัวบงชี้  โดยตัวบงชี้ที่ตรง

กับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ใชเปาหมายเดียวกัน สวนตัวบงชี้ที่ไมตรงนั้น กําหนดโดยใชผลการดําเนินงานที่ผานมาเปน

ฐาน รายละเอียดแสดงในตารางผลการประเมินตามรายมาตรฐาน  

5.   การประเมินผลการดําเนินงาน 
5.1   การประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนี มก. ตาม 9 องคประกอบ 65 ดัชนี คะแนน

เต็ม 5 คะแนน โดยมีวิธีประเมิน ตามแนวทาง สมศ. 
5.2    การประเมินตามแนวทางของ สกอ. ดําเนินการประเมินตนเองทั้งในระดับสถาบันและ

กลุมสาขาในระดับ 3  คะแนน สําหรับรายละเอียดของผลการประเมินจะปรากฏในสวนที่ 3                                 

5.3    การประเมินตามแนวทางของสมศ. วิธีการประเมินเปนไปตามแนวทางของสมศ. คะแนน

เต็ม 5 คะแนน  สําหรับรายละเอียดของผลการประเมิน ปรากฏในสวนที่ 4 สําหรับการประเมินมีแนวทาง ดังนี้คือ 

- ประเมินผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2549 ตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของแตละตัว

บงชี้ของสมศ.มีคะแนน เต็ม 3 คะแนน 

- ประเมินอิงพัฒนาการโดยเทียบกับผลการดําเนินงานจากการประเมินในรอบปที่แลว 

เมื่อผลการดําเนินงานในรอบนี้สูงกวารอบปที่แลว ได คะแนน 1  คะแนน 

- ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายที่วางไว คือ หากผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2549 สูงกวาเปาหมายที่วางไว ไดคะแนน 1 คะแนน รายละเอียดผลการประเมินจะ

ปรากฏในสวนที่ 2 
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                                                                              สวนที่สวนที่ 22  
    

                                  ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคณุภาพผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคณุภาพภายใน ภายใน   
ประจําป ประจําป 2551 2551 ตามผลการดําเนินงานตามผลการดําเนินงาน ปการศึกษา  ปการศึกษา 22555500  

ตาม ตาม 9 9 องคประกอบ องคประกอบ 65 65 ตัวบงชี้ ของ มกตัวบงชี้ ของ มก..  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาดัชนีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในในระดับวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 65 ดัชนี ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และ

เกณฑ ของ สกอ.จํานวน 41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ    สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑของสมศ. 43 ตัวบงชี้ 

ใน 7 มาตรฐาน และสอดคลองกับ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ทั้ง 4 มิติ โดยการประเมินรายดัชนีใชแนวทางเดียวกับการ

ประเมินตัวบงชี้ของสมศ.  คือ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งประกอบดวย สวนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานราย

ดัชนี  3 คะแนน สวนที่ 2 ประเมินผลการดําเนินงานที่สามารถบรรลุตามเปาหมาย 1 คะแนน และสวนที่ 3 

ประเมินผลการดําเนินงานในปที่ประเมินที่พัฒนาขึ้นจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเมื่อเทียบตามเกณฑตอง

มากกวา 1 ระดับ หรืออยูในระดับ 3 เทาเดิม  1 คะแนน 

  โดยมีรายละเอียดการประเมินผลรายดัชนีจําแนกตามรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ผลการประเมนิคุณภาพตามรายองคประกอบและตัวบงช้ี 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดดัชนีประเมินฯ   ในองคประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน จํานวน 3  ดัชนี  ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแต

ละดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ  ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม รวมท้ังเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งทั้ง 

3 ดัชนีมีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และ กพร. จํานวน 2 

ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบ 

ที่ 1 เทากับ 5.00 คะแนน   สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนดําเนินการ 

ความสอดคลอง  ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ  

1.1   ระดับ 6 n/a 6 7 n/a 2 3 1 1 5 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด 

1.2  3.2, 

3.3 

รอยละ 85 n/a 84.62 90.00 n/a 2 3 1 1 5 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่

เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 

 5.3  ระดับ 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 1 5 
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จากตารางที่ 2.1  พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 สามารถบรรลุเปาหมายและมี

พัฒนาการครบทั้ง 3 ดัชนี  และทุกดัชนีไดคะแนนการประเมินเทากับ  5 คะแนน  โดยมีรายละเอียดของการ

ประเมินรายดัชนีสรุปไดดังนี้ 
 

ดัชนีที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

เปาหมาย : ระดับ 6    ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  1.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง

กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  

 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ   

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ  

 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง  

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 มีผลการดําเนินงานครบทุกระดับตามเกณฑมาตรฐาน ของสกอ. ครบที่ระดับ 7  ดังนี้ 

1. การกําหนดปณิธานมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยไดกําหนดปณิธาน ไวดังนี้   

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมแสวงหา และพัฒนาความรู ให

เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา  ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ  จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นํา

ทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม  เพื่อความคงอยู  ความเจริญและความเปนอารยะของชาติ”   
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ซึ่งปณิธานดังกลาวปรากฏในหนังสือเผยแพรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน  รายงานประจําป นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยไดนําเผยแพรบนเว็บไซดของมหาวิทยาลัยที่ http://www.ku.ac.th/about/mission.html  (1.1-1-1) 

 2. กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

ในการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบและกลไกในการพัฒนาแผน ซึ่งใหหนวยงานและ

ประชาคมมีสวนรวม  โดยในชวงที่ผานมาไดมีการจัดประชุมผูบริหารระดับสูงและไดจัดทําแผนระยะยาว ซึ่งเปน

ความคาดหวังของประชาคมในอนาคต เรียกวาโครงการมองอนาคต มก. (KU Foresight) โดยมีทุกภาคสวนเขา

มารวมใหขอคิดเห็นและจัดทํา เปนการมองในระยะยาว ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดสงไปถึงบุคลากร นิสิตปจจุบัน 

นิสิตเกา บุคคลภายนอก ใหมีสวนรวมในการจัดทําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการวางแผนในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยในสวนของการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนั้น  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินงานตามระบบและกลไกที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยใหมีความสอดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดินในขณะนั้น และนํามาใชเปนแผนปฏิบัติการประจําปในชวง พ.ศ. 2548 – 2551 ซึ่ง

ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) และสาระสําคัญ ปรากฏดังนี้ (1.1-2-1, 1.1-2-2, 

1.1-2-3, 1.1-2-4, 1.1-2-5) 
 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการจัดทาํแผน 
 

แผนปฏิบัติ 
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ กรอบเวลาที่ใช 
ในการวางแผน 

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา 

4 ป 1. จัดประชุมผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย (KU Summit )ใน

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2548 เพื่อ

ระดมความคิดของผูบริหารระดับ

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สถาบันและสํานัก พรอมรองและ

ผูชวย ในการวางแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มีการนําสารสนเทศจากแผนการ

มองอนาคตและผลการประเมิน

ของสมศ.มาใชประกอบในการ

ประชุม (1.1-2-2) 

2. ฝายวางแผน ยกรางแผนและแจง

ใหผูบริหารระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก พิจารณาเพื่อนํามา

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

สภามหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี  

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

ผูบริหารหนวยงาน

ระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก ของ

มหาวิทยาลัย 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน

และภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

มี.ค. - ก.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปนระยะเวลาที่

สอดคลองตามการ

กําหนดและประกาศใช

แผนบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลซึ่ง

เปนกรอบในการจัดทํา

แผนของมหาวิทยาลัย 

2. สอดคลองตาม

ระยะเวลาในการปรับ

แผน 4 ปของ สกอ.เพื่อ

มหาวิทยาลัยจะได

พิจารณาปรับแผนให

สอดคลองตามการ

ปรับปรุงแผนของ

รัฐบาลและสกอ. 
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แผนปฏิบัติ 
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ กรอบเวลาที่ใช 
ในการวางแผน 

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา 

3. เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให
ความเห็นชอบรางแผนฯในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวัน
อังคารที่ 24 พ.ค.48 (1.1-2-3) 

4. หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย
จัดสงแผนงาน/โครงการตาม

กรอบยุทธศาสตรที่ผานที่ประชุม

คณบดี (1.1-2-4) 

5. จัดสงแผนใหสกอ. 

6. ทบทวนและปรับปรุงแผนให
สอดคลองตามประเด็น

ยุทธศาสตรของ สกอ. ตาม

ชวงเวลาที่ สกอ. มีการปรับปรุง

แผนซึ่งกําหนดไวประมาณเดือน

มิถุนายน 

7. นําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลัยพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 

1 ป 1. กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปและคัดแยกโครงการ

เปนรายปตามแผนงบประมาณ 

2. สงใหหนวยงานพิจารณาทบทวน 

3. ถามีการปรับปรุงแผน 4 ปจะ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามแผน 

4 ป แลวแจงผูบริหารระดับคณะ

ทราบเพื่อปรับปรุงแกไข 

ผูบริหารระดับวิทยา

เขต / คณะ / ภาควิชา 

พ.ค. - ก.ค. เพื่อใหสามารถปรับปรุงแผน

ไดทันการณตามการ

ปรับปรุงของ แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป 

 

สาระสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปรากฏ ดังนี้   

1) ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 - 2551) ฝายวางแผนไดนําแผนยุทธศาสตรมา

ทบทวนและยกรางกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมระดมความคิด 

จากผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เชน การประชุม KU Summit โดยมีขอมูลประกอบ คือ นโยบาย

และแผนภาครัฐบาล) / แผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง ผลการดําเนินงานที่ผานมาของมหาวิทยาลัยและทิศ

ทางการดําเนินงานตอไป เชน  

- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
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- รางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

- แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

- การเตรียมขอมลูประกอบการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 

- แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางแผนตางๆ 

- ผลการประชุม KU Summit คร้ังที่ 1-2 

- รางแผนที่เชิงกลยุทธ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 - 2551 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

- รายงานการศึกษาคาใชจายตอหนวยมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2) ฝายวางแผน ยกรางแผน โดยเพิ่มเติมสวนของกลยุทธ  รวมทั้งผลผลิต/ตัวชี้วัด ที่รวบรวมไดจากที่

ประชุมระดมสมองระดับบริหาร และ/หรือรวบรวมประเด็นเสนอพิจารณาเพิ่มเติมจากคณบดี / ผูอํานวยการ

สํานัก/สถาบัน และเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตามลําดับ 

3) หนวยงานระดับคณะจัดทําโครงการรายละเอียดแผนปฏิบัติการของโครงการที่อยูในแผน

ยุทธศาสตรโดยเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม ชวงเวลาที่ดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

รวมทั้งตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 

4) ในระยะเดือนมิถุนายนหากมีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการจะแจงให
มหาวิทยาลัยนําไปใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบ

หนวยงานระดับคณะนําไปปฏิบัติประกอบการทบทวนเปาหมายงานและโครงการ 

5) หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รวบรวมผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อรับ

การตรวจสอบประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ รวมท้ังรายงานการดําเนินงานดานงบประมาณให

มหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหและจัดทําสารสนเทศเพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธในระยะ

ตอไป 
ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน  

 

ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ  
เพ่ือนําไปประกอบการวางแผน 

ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะส้ันและ 
ระยะยาวของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  
รวมทั้งสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกัน 
 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุม

ระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของเพื่อจัดทํา

กรอบหลักแผนของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมลักษณะ

ดังกลาวจะไดรับขอคิดเห็นและแนะนําที่เปนประโยชนและ

เกี่ยวของกับปจจัยความตองการดงักลาว 

2. จัดทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายจาง/
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ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ  
เพ่ือนําไปประกอบการวางแผน 

ผูประกอบการที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแต

ละปซึ่งมีการดําเนินการเปนประจําทุกป 

สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศของสวนราชการ 
 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุม

ระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษา คนควารวบรวมขอมูล/สารสนเทศ

เชิงเปรียบเทียบของสถาบันตางๆ 

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยี 
และดานอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลตอบริการและการ
ดําเนินงานของสวนราชการ 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุม

ระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ 

2. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการศึกษาวิเคราะหและ

วางแนวทางการพัฒนา เชน มีแผนพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของสวนราชการ 
เชน งบประมาณ เวลา เปนตน 

ทรัพยากรตางๆไดจากการรวบรวมของฝายเลขานุการ(กองแผนงาน)

ซึ่งประสานงานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละ

ดาน 

ความเส่ียงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม 
กฎหมาย ขอบังคับ และดานอื่นๆ 

รายงานการตรวจสอบ วิเคราะห และขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดทําระบบการควบคุม

ภายใน คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ หนวยตรวจสอบ

ภายใน สํานักประกันคุณภาพ มก. 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 
หรือระดับโลก 

ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุมระดม

สมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตรงตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541  ที่ไดระบุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7  โดย

ระบุไววา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป คือการเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ประเทศ ที่มุงเนนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร  
เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงบทบาทภาระหนาที่ที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 เปนหลัก โดยไดกําหนดกลยุทธในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรใหมีความครอบคลุมและสอดคลองตามวัตถุประสงค ตลอดจนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยไดแก การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดวย โดยกําหนดไวดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 4  การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในดานการเรียนการสอน 
มีกลยุทธหลัก คือ  

1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขาศึกษา

ในวิทยาเขตตาง ๆ และ/หรือไดมีโอกาสเขาถงึระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพ

ของผูเขาศึกษา 

4. พัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษาและการใหบริการ

วิชาการในรูปแบบตาง ๆ 

5.  สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการจัด

การศึกษาที่เหมาะสม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน 
ความสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในดานการบริการวิชาการ 

มีกลยุทธหลัก คือ  
1. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและของ

ประเทศ และเพื่อใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาของชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง 

2. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสนับสนุนองคกรทองถิ่นใหมีการพัฒนาบนฐานความรูอยางยั่งยืน

และมีเสถียรภาพ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายฐานขอมูลเพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคม 

4. ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อนําวิทยาการที่เหมาะสมมาพัฒนาศักยภาพ

ใหกับชุมชนและประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 
เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการประเด็นนี้ เปนการกําหนดกลไกเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกลยุทธข้ึนรองรับเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามภารกิจอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ   โดยมีกลยุทธหลัก คือ  

1. พฒันาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ 

4. พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปนผูมีความรูและ

ความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึก

ในการพัฒนาคุณธรรม 
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5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต 

6. สงเสริมอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 
ความสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในดานวิจัย มีกลยุทธ

หลัก คือ  
1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ 

2. ผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยสนับสนุนการวิจัยใน

การศึกษาทุกระบบ 
 

3. การกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  ครบถวนทุกเปาประสงคและภารกิจ  รวมทั้งมีการ

ดําเนินงานตามภารกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป  โดยได

รายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณเปนรายไตรมาส  (3 เดือน/คร้ัง) และ

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงความสอดคลองของแผนเปนสําคัญ  โดยมี

สาระสําคัญประกอบดวย  (1.1-3-1) 

1. การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. การกํ าหนด เป าประสงค ของมหาวิ ทยาลั ยที่ สอดคล อ งกั บประ เด็ นยุ ทธศาสตร ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการและของชาติ (ตามเลขรหัสอางอิงแผนบริหารราชการแผนดิน)  

3. การกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมายผลผลิต พ.ศ.2548-2551 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กําหนดใหใชตัวชี้วัดจากเอกสารงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของ

การดําเนินงานไวครบทุกภารกิจ 

4. การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรตามนโยบายของรัฐบาลที่

สามารถกําหนดรหัสอางอิงได 

5. การเสนอโครงการและงบประมาณ ที่ตองสอดคลองตามยุทธศาสตรของกระทรวงและงบประมาณ 

โดยมหาวิทยาลัยไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) สูการปฏิบัติและใชเปนแผนใน

การจัดทําคําของบประมาณรายป  โดยมีระบบกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช

จายงบประมาณ  ตามแบบฟอรมของสํานักงบประมาณ ในการติดตามและรายงานใหสํานัก

งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเปนรายไตรมาส ปละ 4 คร้ัง โดย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายการดําเนินงานในป งบประมาณ 2550 ครบทุก
ภารกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนี้  
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คัดลอกตัวชี้วัด/คาเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (เฉพาะของป 2550) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ.ศ. 2550 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา และการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

     1.1 เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาส

ศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ โดย

รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ

ตองการของเยาวชนและประชาชน และ

เกิดประโยชนตอชุมชน 

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร 

10. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่เพิ่มขึ้น 

11. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาค

พิเศษ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ  

4,052 

4,728 

20,288 

152 

183 

818 

3,052 

2,751 

10,537 

1.40 

 

2.80 

 12. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3-12 เดือน 

ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ 

76.26 

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหา

ความยากจน 

    2.1 เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็ง 

สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและ

เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนใหสามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนการจัดอบรม 

18,700 

495 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ.ศ. 2550 

3. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและ

ระบบการบริหารจัดการ 

    3.1 ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มี

การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความโปรงใสและรวมรับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนนิสิตทั้งหมด  

2. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

31,643 

12 

4,850 

4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

   4.1 เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาส

ศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ โดย

รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ

ตองการของเยาวชนและประชาชน และ

เกิดประโยชนตอชุมชน 

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสงัคมศาสตร 

10. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่เพิ่มขึ้น 

11. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาค

พิเศษ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ  

12. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3-12 เดือน 

ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ 

4,052 

4,728 

20,288 

152 

183 

818 

3,052 

2,751 

10,537 

1.40 

2.80 

 

76.26 

5. การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 

     5.1 สรางองคความรูใหมและพัฒนา

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม 

2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน 

3 จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ 

215 

83 

107 
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คุณภาพและมาตรฐานดานการศึกษาและ

การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 

4. การดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2550 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป ที่มุงสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ในทุกทาง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

รวมทั้งโครงการและงบประมาณไวครบถวนทุกภารกิจ  ซึ่งสอดคลองกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

และรองรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก  (1.1-4-1) ทั้งนี้ไดแจงแผนปฏิบัติการราชการ 4 ป ใหกับทุก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหรับทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ

หนวยงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานตอผูบริหาร และสภาสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 

2550   ตามตัวบงชี้  โดยเสนอตออธิการบดี และเผยแพรบนเว็บไซต เพื่อใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

และไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติประจําป   เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ  รายตัวชี้วัด ในมิติดานประสิทธิผล : แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อ

รายงานรอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน รวมท้ังไดมีการจัดทําเอกสารนโยบายและผลงานการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ปละ 2 คร้ัง) เพื่อแจงตอผูบริหารและสภา

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงาน และบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ ซึ่งสาระสําคัญของเอกสารดังกลาว เปนผล

การดําเนินงานซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน รวมท้ังดําเนินการขับเคลื่อนตามกลยุทธที่กําหนดไวในแผนอีกดวย 

(1.1-5-1) 

นอกจากนี้ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมของสํานัก

งบประมาณในการติดตามและรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

เปนรายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) ซึ่งเปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่องและ

เปนประจําทุกป  (1.1-5-2) 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนขอมูลชุดเดียวกับประเด็นยุทธศาสตรที ่1 ซึ่ง 
                   เกี่ยวของกับการศึกษา 
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6. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ 

การดําเนินงานประจําป 2550 มีความสอดคลองกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน ในแตละดาน 

ดังนี้ (1.1-6-1) 

ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  โดยเนนคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตกระจายในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัด

การศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  และเพื่อเปนการรองรับนโยบาย

ของชาติ ในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว  โดยการ

พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติเปนประจําตามรอบ

เวลาและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. มีการปรับปรุงระบบการรับนิสิต เพื่อใหผูเรียนใน

ภูมิภาคและผูดอยโอกาสไดเขาถึงระบบการศึกษา เรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพ อีกทั้งปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกลเพื่อการศึกษาในวิทยาเขตตาง ๆ เพื่อสรางความพรอมรองรับนโยบาย

ดังกลาว  ตลอดจนพัฒนาระบบเครือขาย ฐานขอมูลเพื่อเผยแพรความรูสูสังคม เพื่อตอบสนองการสรางโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของภาครัฐ โดยในสวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและ

งบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว  

ดานการขจัดความยากจน  โดยเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน  

ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาที่มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งภารกิจ การ

ใหบริการวิชาการเปน 1 ใน 4 ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่มี

ความโดดเดนหลากหลายประเภทและมีการบริการสาธารณะมาอยางตอเนื่อง  ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.

2548-2551)  มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธ เพื่อรองรับนโยบายดังกลาวโดยการประยุกตองคความรู และ

ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหมีการพัฒนาบน

พื้นฐานความรูอยางยั่งยืน  โดยประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการนําวิทยาการที่เหมาะสมมา

พัฒนาศักยภาพใหกับชุมชน เพื่อตอบสนองการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามนโยบายที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันแกปญหาความยากจน โดยในสวนของ

มหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและงบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว  

ดานการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  
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จากประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ของแผนบริหารราชการแผนดินที่มุงเนนการสงเสริมการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยเนนใหปรับปรุงรูปแบบการทํางาน  ลดขั้นตอน

กระบวนการทํางาน  ปรับโครงสรางสวนราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยการพัฒนาขีดสมรรถนะ

และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดกล

ยุทธเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว โดยการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบและ

ขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของ

หนวยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจําป 2550 

เพื่อรองรับการบริหารจัดการ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  ตลอดจนการระดมทรัพยากรและแหลงทุน สนับสนุน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเสริมสรางความเปนเลิศใน

การปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยในสวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและงบประมาณรองรับการ

ดําเนินงานไวดวยแลว 

ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ  

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย  มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการตีพิมพ

เผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศระดับนานาชาติอยางสม่ําเสมอ  และจากศักยภาพและความพรอมของ

มหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ  โดย

การปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม

เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ  รวมทั้งการผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย เพื่อ

เตรียมความพรอมและตอบสนองทิศทางการวิจัยพัฒนาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดย

ในสวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและงบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว  

 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป 2550 มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินจาก สมศ.และ ก.พ.ร. มาเปน

ขอมูลประกอบในการพิจารณา  โดยมีการปรับแผนเปนระยะตามสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง  อีกทั้งไดนํา

ขอเสนอแนะจากผลการเจรจา การจัดทําคํารับรองจากคณะกรรมการเจรจาจาก สมศ. มาพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงานของมก. อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2550  คณะกรรมการ จากสมศ. นําทีมโดย

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสะอาน  ไดใหขอเสนอแนะ (1.1-7-1)  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําไปดําเนินการ ดังนี้  

1. การบรรจุสาย ก ควรเนนคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. จัดการเรียนการสอน เนนหลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ  (แผน ก)  
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3. การรับนิสิตเพิ่มในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4. ทบทวนขอบขายงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยเพิ่มคาน้ําหนักในงานวิจัย และชะลอการ

เติบโตงานบริการวิชาการ 

5. เรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ 

6. เนนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  ในหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ   

(แผน ก) โดยใหนิสิตมีสวนรวมในโครงการวิจัย 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ มีการดําเนินการครบทุกขอ ตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับ 7  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3  คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ  6  ทําใหไดผลการประเมินตาม

เปาหมาย  1  คะแนน    

- ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงานที่ระดับ  6 ซึ่งอยูใน

เกณฑระดับ 3 คะแนน ทําใหไดผลการประเมินตามพัฒนาการ  1  คะแนน 

 สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 1.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   มีผลการประเมิน
เทากับ  5  คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 เว็บไซต http://www.ku.ac.th/about/mission.html 

1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-2-2 ประชุมผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 (3rd KU-Summit)     วันที่ 

7 -8 พฤษภาคม 2548 

1.1-2-3 รายงานที่ประชมุคณบด ีคร้ังที่  8/2548   วันองัคารที่ 24 พฤษภาคม 2548 

1.1-2-4 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรคร้ังที่ 8/2549 วันจันทรที่  

21 สิงหาคม 2549 

1.1-2-5 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรคร้ังที่ 8/2550  

วันที่ 27 สิงหาคม 2550 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-4-1 แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ป 2550 จํานวน 

1 ชุด 

1.1-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2550 เสนออธิการบดีและนําเผยแพรบนเว็บไซต 

1.1-5-2 เอกสารนโยบายและผลการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน และ12 

เดือน 

1.1-6-1 ความสอดคลองของแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการและแผนชาติ  

1.1-7-1 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยครั้งที่ 9/2549  วันจันทรที่ 18 กันยายน 2549 
 

แหลงขอมูล  : คุณเฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชัย   กองแผนงาน   โทร. 0-2942-8158  ภายใน 4702 

 
ดัชนทีี่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

เปาหมาย : รอยละ 85    ตัวชี้วัดของ กพร. :   3.2 และ 3.3 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  1.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :    - 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74  บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89  บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100  
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเปน

รายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) (1.2-1-1) จากทุกหนวยงานที่รับผิดชอบฐานขอมูลหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

จัดเก็บขอมูลตามตัวดัชนีชี้วัดที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)  และเปนตัวชี้วัดที่มี

ความสอดคลองกับเอกสารงบประมาณรายป  รวมท้ังเปนตัวชี้วัดที่ปรากฏอยูในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ 2550 (1.2-1-2)  โดยมีรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร 

2. จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550 จํานวน 20 ตัวบงชี้  (ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 มีตัวบงชี้ที่ซ้ํากับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จึงขอไมนับซ้ํา)  

3. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย ในปงบประมาณ 2550 จํานวน 18 ตัว

บงชี้   

4. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับรอยละ 90.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ.ศ.2550 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2550 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา 

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

     1.1 เยาวชนและประชาชนไดรับ

โอกาสศึกษาหาความรูจาก

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของ

ประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการ 

ตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ

ตองการของเยาวชนและประชาชน 

และเกิดประโยชนตอชุมชน 

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ดานสังคมศาสตร 

4,052 

 

 

4,728 

 

 

20,288 

 

152 

 

183 

 

818 

 

3,052 

3,956 
 

 
6,024 

 

 
20,837 

 
233 

 
 

260 
 

1,329 

 
2,616 

97.63 
 
 

127.41 
 

 
102.71 

 
153.29 

 
 

142.08 
 

162.47 

 
85.71 

 8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานสังคมศาสตร 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน

สังคมศาสตร 

10. รอยละของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติของ

สถาบันที่เพิ่มขึ้น 

11. รอยละของนิสิตใหมระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ 

และภาคพิเศษ สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

12. รอยละของบัณฑิตที่

ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 

3-12 เดือน ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

2,751 

 

10,537 

 

1.40 

 

 

2.80 

 

 

 

 

76.26 

3,856 
 

12,754 

 

7.53 

 

 

15.11 

 

 

 

 
85.22 

140.17 
 

121.04 

 

537.86 

 

 

539.64 

 

 

 

 
111.75 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ.ศ.2550 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2550 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อ

แกปญหาความยากจน 

    2.1 เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็ง 

สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ

และเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน

ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนการจัดอบรม 

18,700 

495 

30,523 

551 

163.22 

111.31 

3. การพัฒนากฎหมายดาน

การศึกษาและระบบการบริหาร

จัดการ 

    3.1 ไดรับการยอมรับในฐานะ

องคกรที่มีการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและ

รวมรับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนนิสิตทั้งหมด  

2. จํานวนโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3 จํานวนผูเขารวมโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

31,643 

12 

 

4,850 

34,276 

35 

 

13,278 

108.32 

291.67 

 

273.77 

4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของรัฐ 

   4.1 เยาวชนและประชาชนไดรับ

โอกาสศึกษาหาความรูจาก

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําของ

ประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการ 

ตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ

ตองการของเยาวชนและประชาชน 

และเกิดประโยชนตอชุมชน 

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ดานสังคมศาสตร 

8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม

ดานสังคมศาสตร 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน

4,052 

 

 

4,728 

 

 

20,288 

 

152 

 

183 

 

818 

 

3,052 

 

2,751 

 

10,537 

3,956 
 
 

6,024 
 

 
20,837 

 
233 

 
260 

 
1,329 

 
2,616 

 
3,856 

 
12,754 

97.63 
 
 

127.41 
 

 
102.71 

 
153.29 

 
142.08 

 
162.47 

 
85.71 

 
140.17 

 
121.04 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

พ.ศ.2550 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2550 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย 

สังคมศาสตร 

10. รอยละของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติของ

สถาบันที่เพิ่มขึ้น 

11. รอยละของนิสิตใหมระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ 

และภาคพิเศษ สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

12. รอยละของบัณฑิตที่

ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 

3-12 เดือน ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติและภาคพิเศษ 

 

1.40 

 

 

2.80 

 

 

 

 

76.26 

 
7.53 

 
 

15.11 

 

 

 

 
 

85.22 

 
537.86 

 
 

539.64 

 

 

 

 
 

111.75 

5. การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขันของประชาชนโดยใช

ความรูเปนฐาน 

     5.1 สรางองคความรูใหมและ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดาน

การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชา

ตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม 

2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยู

ในระหวางดําเนินงาน 

3 จํานวนโครงการวิจัยที่จะ

แลวเสร็จ 

215 

83 

 

107 

217 

109 

 

179 

100.93 

131.33 

 

167.29 

 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 1.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม

ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  คิดเปนรอยละ 90.00  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 85.00 ทําใหไดผลการประเมินตาม

เปาหมาย  1  คะแนน    

- ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงาน  รอยละ 84.62 ทําให

ไดผลการประเมินตามพัฒนาการ  1  คะแนน 

 สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 1.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ  5  คะแนน 
 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนขอมูลชุดเดียวกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ซึ่งเกี่ยวของกับ
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 

1.2-2 ผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2550  ของสํานกังาน 

ก.พ.ร. ในมิติที่1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550 เสนออธิการบดีและนําเผยแพรบนเว็บไซต 
 

แหลงขอมูล  :   คุณเฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชยั  กองแผนงาน  โทร. 0-2942-8158  ภายใน 4702 

 
ดัชนทีี่ 1.3 : มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

เปาหมาย : ระดับ 5    ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.3 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบนั 

 2. มีแผนกลยุทธของสถาบัน 

 3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 

 4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 

 5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการตั้งแต 4 ขอแรกขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน  
1. คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน โดยเริ่มจากการ

จัดประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้น เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ณ โรงแรม

ดุสิตรีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการระดมความคิดของผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการปรับแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสถานการณ 

เงื่อนไข และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพอยางบูรณาการเชิงรุก และ

รวมกันวางแผนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสอดคลองกับแผนการ

บริหารราชการแผนดิน   
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วิธีดําเนินการในการจัดทําแผนเปนการประชุมระดมความคิดของผูบ ริหารทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแบงเปนกลุมตามประเด็นยุทธศาสตร และใชการดเทคนิคในการแสดงความ

คิดเห็น โดยมีผูดําเนินการประชุม (Moderator) และผูชวยซึ่งเปนเจาหนาที่จากกองแผนงานและสํานักประกัน

คุณภาพ และมีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 174 คน ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก รองคณบดี รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการกอง  หลังจากประชุมระดม

ความคิดแลว ไดมีการเปดรับฟงความเห็นเพิ่มเติมจากหนวยงานและยังไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพื่อใหทุก

ฝายสามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติได  จากนั้นจึงไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหระดับนโยบายไดมีสวนใน

การจัดทําแผน และใหความเห็นชอบในที่สุด 
2. แผนกลยุทธของสถาบัน 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) นั้น อิงประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการและของชาติเปนสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาประสงค กลยุทธ และโครงการ เพื่อใหการ

ดําเนินงานสอดคลองกับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและของชาติที่มุงใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) โดยในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

มหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน และสอดคลองกับเปาประสงคตามเลขรหัสอางอิง

ในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551  

 สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)  
 วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปน

ที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และใหมีอํานาจ

ตอรองในประชาคมโลก 
 พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปน

ที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และใหมีอํานาจ

ตอรองในประชาคมโลก 
 ประเดน็ยุทธศาสตร  

1.  การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

    (มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิงดังนี้  คือ 02-04-016, 02-04-020)   

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน  

     (มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ คือ 01-02-010  02- 

     04-020  01-02-008) 

3.  การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ  

    (มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ แผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้ 06-32-189,  06-32-191, 06-

32-193,  06-32-194,  02-05-022) 

4.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ   
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    (มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 02-04-016,02-04-020)   

5. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน  

    (มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้  03-14-089  03-14-090  03- 

14-094  02-04-016   06-32-193) 

  กลยุทธ ตัวชี้วดั โครงการ งบประมาณ  (ปรากฏดังเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551) 
 

ตัวอยาง  (คัดลอกเนื้อหาบางสวนในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาต ิ
 ปรากฏดัง ขอ 6 ดัชนีที่ 1.1  
     4. และ 5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80/ ตั้งแตรอยละ 80  
ของแผน  
 จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ  4 ป (พ.ศ.2548-2551) ของมหาวิทยาลัย  

กับแผนการบริหารราชการแผนดิน พบวา มีความสอดคลองเชื่อมโยงครบทุกประเด็น 
 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรชาติ  มีการดําเนินการครบทุกขอ ตามเกณฑมาตรฐานระดับ 5  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 มีความ เชื่ อม โยงกั บแผนการบริ หารราชการแผนดิ น  ตามเลขรหั สอ า งอิ งดั งนี้  คื อ  0 2 -0 4 -0 1 6   

02-04-020   

เปาประสงค :  เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของ

ประเทศโดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่เปนความตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน 
กลยุทธหลัก 
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 
โครงการ (ในกลยุทธขอที่ 1) 
1.1.1 โครงการพัฒนาวิทยาเขตในภูมิภาค 

1.1.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.1.3 โครงการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

1.1.4 โครงการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.1.5 โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 

1.1.6 โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลน 
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- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ  5  ทําใหไดผลการประเมินตาม

เปาหมาย  1  คะแนน    

- ผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงานที่ระดับ  5 ซึ่งอยูในเกณฑ

ระดับ 3 คะแนน  ทําใหไดผลการประเมินตาม พัฒนาการ  1  คะแนน 

 สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 1.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   มีผลการประเมิน
เทากับ  5  คะแนน 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-1   รายชือ่คณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

1.3-1-2   สําเนาเอกสารการประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  ครั้งที่ 3 (3rd KU Summit) 

1.3-2-1   แผนการปฏบิตัิราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)  ของ  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.3-3-1 

1.3-4-1 

ผังความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กับแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนชาติ 

 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 

 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จํานวน 18 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการบริหารกิจการวิชาการ (academic affair)  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู

ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด  การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร    มีกระบวนการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน  

นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  ซึ่งทั้ง 18 ดัชนีมีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 15 ตัวบงชี้ และ 

กพร. จํานวน 10 ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 

2 เทากับ 3.39 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 69 

ตารางที่ 2.2  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลกัสตูร  

2.1 - - ระดับ 5 n/a 7 2-7 n/a 3 1 0 0 1 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

2.2 6.6 23 ระดับ 6 6 7 7 3 3 3 1 1 5 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม  

2.3 - - ระดับ 4 n/a 4 3 n/a 2 1 0 0 1 

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 6.2 - รอยละ

ของ

ความ 

คลาด 

เคลื่อน

จาก

เกณฑ 

≥+10% 

หรือ ≤-
10% 

25.17 25.32

คลาด 

เคลื่อน 
-15.17% 

24.82
คลาด 
เคลื่อน 
12.74% 

1 1 1 1 0 2 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตอ

อาจารยประจํา                           

รอยละ  42.24 42.59 44.26 2 

     ปริญญาตรี รอยละ < 5% n/a 7.63 4.93 n/a 

     ปริญญาโท รอยละ - n/a 49.73 50.78 n/a 

     ปริญญาเอก 

2.5 6.3 17.1 

รอยละ 40-59% 42.24 42.59 44.26 2 

  1      2 1 1 4 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย   

รอยละ 45-69% 
และ รศ. 

ขึ้นไป ≥ 
30% 

45.80 44.33 49.36 

     ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 45-69% n/a 22.99 23.95 

     รองศาสตราจารย รอยละ ≥ 10% n/a 20.13 24.17 

     ศาสตราจารย 

2.6 6.4 17.2 

รอยละ ≥ 10% n/a 1.21 1.24 

2 1 

 

1 0 0 1 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

2.7 6.5 16 ระดับ 3 4 4 4 2 3     3     1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

2.8 - - ขอ 3 n/a 3 5 n/a 2  3     1 1 5 

2.9 รอยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป  

2.9 1.1 4.1.1 รอยละ 63 76.66 76.98 80.06 2 2 3 1 1 5 

2.10 รอยละของบัณฑติที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ  

2.10 1.3 - รอยละ 91 96.29 91.56 89.79 2 2 2 0 0 2 

2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต  

2.11 1.4 6.1 คาเฉลี่ย 3.90 4.68 3.91 3.97 3 3 3 1 1 5 

2.12 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สขุภาพ และ

2.12 1.5 4.1.4 รอยละ 0.50 n/a 0.79 0.52 n/a 3 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

2.13 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ  

2.13 - - รอยละ 85 n/a 86.50 73.24 n/a 2 2 0 0 2 

2.14 จํานวนวิทยานิพนธและผลงาน

วิชาการของนสิิตที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติภายในรอบป

การศึกษา   

- 1.6 - ชิ้นงาน 90 91 108 316 3 3 3 1 1 5 

2.15 รอยละของจํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ

นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอ

จํานวนวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาทั้งหมด 

- 1.7, 

1.8 

4.1.5 รอยละ 100 n/a 55.83 99.23 n/a 1 1 0 0 1 

2.15.1 วิทยานิพนธปริญญาโท - 1.7 - รอยละ 45 37.33 47.26 99.38 1 2 3 1 1 5 

2.15.2 วิทยานิพนธปริญญาเอก - 1.8 - รอยละ 100 100.00 100.00 88.89 3 3 3 0 1 4 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
 

สกอ. 
 

สมศ. 
 

กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

2.16 รอยละของหลักสตูรที่ได

มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

- 6.1 22 รอยละ 65 100.00 100.00 100.00 3 3 3 1 1 5 

2.17 ระดับความพึงพอใจของนสิิต

ตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู   

- 6.7 - คาเฉลี่ย 3.80 3.76 4.05 4.51 3 3 3 1 1 5 

2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศตอนิสิต 

- 6.9 19 บาทตอ

คน 

7,000 7,817.78 10,336.33 7,224.77 3 3 3 1 1 5 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 2 3.55  
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จากตารางที่ 2.2 พบวา ผลการดําเนินงานทุกดัชนีในองคประกอบที่ 2 สามารถบรรลุเปาหมาย 11 ดัชนี 

จาก 18 ดัชนี  และดัชนีที่มีพัฒนาการ จํานวน 10 ดัชนี จาก 18 ดัชนี โดยดัชนีที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 

คะแนน ไดแก ดัชนีที่ 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 และ 2.17 สวนดัชนีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด 

คือ 1 คะแนน คือ ดัชนีที่ 2.1, 2.3, 2.6 และ 2.15 รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี สรุปไดดังนี้   
 

ดัชนทีี่ 2.1 : มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร  

เปาหมาย : ระดับ 5   ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

 2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  

 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของ

บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

 5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร

และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

 6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปด

สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 2-

7 แตไมมีระดับ 1 ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดกระบวนการขอเปด

หลักสูตรที่ชัดเจน สําหรับการปดหลักสูตรมีเพียงหลักฐานวามีการปดหลักสูตร แตไมมีกฎเกณฑชัดเจนวา ดัชนี

อะไรจะเปนตัวกําหนดใหหลักสูตรตองปด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกลไกการปดหลักสูตรที่เปน
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รูปธรรม โดยการกําหนดเปนดัชนีสถานะภาพของหลักสูตร เชน จํานวนนิสิตที่ต่ํากวากําหนด จํานวนปที่ไม

สามารถรับนิสิตไดตามกําหนด เปนตน ซึ่งมอบหมายใหกองบริการการศึกษา เปนหนวยงานหลักทําหนาที่

ประสานงานในการเปดและปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆ  

 กระบวนการในการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตร เร่ิมตนจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เสนอรางหลักฐานตอที่

ประชุมภาควิชา แลวเสนอตอคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะวิชาพิจารณาใหเปนไป

ตามเกณฑของคณะวิชา นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ แลวนําเสนอคณะกรรมการ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ (ถาเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากอน) เมื่อผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแลว จึง

นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอ

อนุมัติใหเปดสอนไดตามกําหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฏตามคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา

ระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) (2.1-1-1) 

 กรณีที่ตองการปดหลักสูตร เมื่อภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ทําเรื่องเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภา

มหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ) (2.1-1-2)  

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยทุกหลักสูตรที่ขอ

อนุมัติเปดสอนตองระบุแผนการผลิตบัณฑิตและเปาหมายในชวง 5 ปแรกไวในเอกสารหลักสูตร เพื่อใหสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และกองแผนงานเปนหนวยงานที่รวบรวมแผนการรับ/เปาหมายการผลิตบัณฑิตจากคณะ

วิชาตางๆ  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาจํานวนและกรอบจํานวน

การรับเขานิสิตของแตละคณะ (2.1-2-1) 

3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ในการเสนอขอเปด

หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ภาควิชาหรือสาขาวิชาเจาของหลักสูตรตองระบุความพรอมดานตางๆ อาทิ 

อาจารยผูสอน สถานที่และอุปกรณการสอน หองสมุด งบประมาณ และการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อให

คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาความพรอม (2.1-3-1) กอนเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณบดีและสภา

มหาวิทยาลัย 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกคณะวิชา

รวบรวมผลการดําเนินการจากทุกหลักสูตรและรายงานใหทราบเพื่อวิเคราะหประเมินผลตอไป ขอมูลดังกลาว

ไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานตางๆ  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตางๆ  รอยละของ

บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
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ปริญญาโทหรือเอก  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และ

วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ

กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด   

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรทั้งหมด  ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จํานวน

ของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สามารถดูรายระเอียดไดจากรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (2.1-4-1) คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2551 (2.1-4-2) และรายงานการประเมินตนเองของ

คณะวิชาตางๆ 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ

ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรที่เสนอขอเปดใหมหรือปรับปรุง

หลักสูตรตองทําการวิจัยสถาบันใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ เชน ความตองการของตลาดแรงงาน/สังคม  ความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต  การบริหารหลักสูตร  ทรัพยากรการเรียนการสอน  การสนับสนุนชวยเหลือดูแลนิสิต 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เปนตน ดังปรากฏในตัวอยาง รายงานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และคณะสังคมศาสตร (2.1-5-1, 2.1-5-2, 2.1-5-3, 2.1-5-4) 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพ

หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปดสอนทั้งหมด 353 

หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ จํานวน 353 หลักสูตร หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด อยางไรก็ตาม  

ยังมีหลักสูตรที่ยังไมไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนด เนื่องจากใชระยะเวลาในการพิจารณาในหลาย

ขั้นตอน จํานวน 34 หลักสูตร (2.1-6-1) โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทั้ง

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการทําวิจัยสถาบันการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ตาม

มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 และครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549  

(2.1-6-2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ เนนการวิจัย  (ปริญญาโท  เฉพาะแผน(ก) และปริญญาเอก  )  

ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปดสอน

ทั้งหมด 353 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักฐานปริญญาโท แผน(ก) 151 หลักสูตร และปริญญาเอก 69 หลักสูตร 

ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ 62.32 ของหลักสูตรทั้งหมด  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร ที่ระดับ 2-7 ไมมีระดับ 1 ทําใหไดคะแนนตามเกณฑประเมิน 1 คะแนน 
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- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 2-7 ไมมีระดับ 1 ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ที่ระดับ 7 อยูในเกณฑเทากับ 3 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.1 ในปการศกึษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 1 คะแนน  

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศกึษา เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนมุัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

2.1-1-2 การอนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ) 

2.1-2-1 กรอบจํานวนการรับเขาของนิสิตของแตละคณะ 

2.1-3-1 ตัวอยางหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติเปดสอน 

2.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

2.1-4-2 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2551 

2.1-5-1 รายงานการวิจยั การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร หลักสูตร 5 ป ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-5-2 รายงานการวิจยั การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-5-3 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาความพรอมของหนวยงานความตองการของนักเรียน

และผูใชบัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) 

2.1-5-4 รายงานวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.2545 

 2.1-6-1  สรุปจํานวนหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 

2.1-6-2 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/11234 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง การ

เสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 

2.1-7-1 รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

แหลงขอมูล :  คุณลิลา  วฒุิวาณิชยกุล    กองบริการการศึกษา    โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905 

                        และหนวยงานที่เกี่ยวของตามระบุในผลการดําเนินงาน 
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ดัชนทีี่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปาหมาย : ระดับ 6  ตัวชี้วัดของกพร. :   23 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.6 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร  

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของ

ผูเรียน  

 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

หลักสูตร  

 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามเกณฑมาตรฐานไดที่ระดับ 

7  ดังนี้  

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการแจกจายเอกสารหลักสูตรใหแกอาจารยทุกทาน  

เพื่อรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งระบุไวในเอกสารหลักสูตร ซึ่งอาจารยจะตอง

นําไปขยายผลในการจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)  และมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสนับสนุนให

อาจารยไดมีความรูความเขาใจซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษาในการจัดโครงการอบรม เร่ือง 

เร่ือง “เทคนิคการออกขอสอบและการวัดประเมินผล” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 (2.2-1-1) และเรื่อง “วิธีการ

เขียนและจัดทํา course syllabus“ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 (2.2-1-2) และมีการเผยแพรการจัดโครงการ

อบรมผานเว็บ เพจของกองบริการการศึกษา  http://eduserv.ku.ac.th/knowledge/seminar/course%20syllabus2551/ 

index.htm)  (2.2-1-3) 
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2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแบบฟอรม Course Syllabus ใหอาจารยเขียนการจัดกิจกรรมเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร (2.2-2-1) และอาจารยทุกทานตองทําประมวลการสอน Course Syllabus (2.2-2-

2) เสนอหัวหนาภาควิชา จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย เชน มีการ

มอบหมายงานใหนิสิตสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติ โครงการสหกิจศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ  ซึ่งใน

แตละรายวิชาไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสราง

และพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยฯ  ที่  1467/2551 ลงวันที่ 30 เมษายน  2551 (2.2-2-3) และมีการแตงตั้งกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คําส่ังกองบริการการศึกษาที่ 0006/2551 (2.2-2-4) กําหนดผูรับผิดชอบจัดเก็บ

เอกสารที่ใชประกอบในแตละประเด็นตามตัวชี้วัดที่ 23 (ก.พ.ร.) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของแตละคณะ (2.2-2-5) สวนระดับคณะวิชา มีการจัดการเรียนการสอนและใหนิสิตเห็นความสําคัญของการทํา

ความเขาใจแตละวิชา มีการฝกทักษะทั้งจากการทําโจทยปญหาในบทเรียนและฝกปฏิบัติเครื่องมือและอุปกรณ

จริง การฝกประสบการณภาคสนาม การฝกงานกอนจบการศึกษา การสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทัศน

ศึกษานอกสถานที่ การศึกษาคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย  การทําโครงงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เชน การจัดทําโครงงาน/โครงการของแตละคณะ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อ

แกไขปญหาเฉพาะหนา และมีการจัดโครงการฝกอบรมใหกับคณาจารยกลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ และมีการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยของนิสิต (2.2-2-6) 

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมีระบบการสนับสนุนใหอาจารยใชส่ือและเทคโนโลยีการสอน โดยระบุไวในแผนการสอน (Course 

Syllabus) (2.2-2-2) และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที่ 

15-19 ตุลาคม 2550 เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูอันกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการสอนของ

คณาจารยและการเรียนของนิสิต เปนการสรางบรรยากาศทางการเรียนรูและสงเสริมประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารยใหนิสิตไดเรียนรูอยางกวางขวางมากขึ้น และเพิ่มความสนใจใหกับผูเรียนในการใชส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิกส  (2.2-3-1) นอกจากนี้ มีศูนยเรียนรวมที่บริการโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกอาคารเพื่อสนับสนุนการ

เ รียนการสอนของคณาจารยและนิ สิต  และมีการสงเสริมการเรียนรูของนิ สิตเชนมีระบบe-learning 

(http://ecourseware.ku.ac.th/) (2.2-3-2) การสืบคนขอมูลจากอินเทอร เน็ต การใชโปรแกรม Max@learn 

(https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php) (2.2-3-3) สวนระดับคณะวิชามีการสนับสนุนใหอาจารยใชส่ือการ

สอนท่ีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนใส เปนตน 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน โดยแตละหลักสูตรมีรายวิชาเลือก ทั้งเลือกเฉพาะและเลือกเสรี และนิสิตสามารถเลือกเรียนไดตาม

ความสนใจ รายละเอียดในแผนซีดีคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (2.2-4-1) ตลอดจน

มีรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2.2-4-2) ที่หลากหลาย เพื่อใหนิสิตเลือกเรียนไดตามตองการ  
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5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร แตละคณะมีการประเมินที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน ซึ่ง

ระบุไดแก การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน การจัดทําแฟมงาน การนําเสนอหนาหอง การ

ทํางานกลุม ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน รายละเอียดใน

ประมวลการสอน (Course Syllabus) ของแตละรายวิชา (2.2-2-2) และขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 (2.2-5-1) และในคูมือนิสิต ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 (2.2-5-2) 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาโดยนิสิต

ผานเครือขายทุกวิทยาเขต โดยอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริการคอมพิวเตอร (2.2-6-1) สํานักวิทยบริการ 

วิทยาเขตศรีราชา สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

ปรับปรุงการสอนของอาจารยแตละทาน ซึ่งแตละคณะมีการประเมินผลทั้งในรูปแบบการประเมินผานระบบ

เครือขาย (2.2-6-2) หรือจัดทําแบบฟอรมการประเมินอาจารยโดยนิสิต และการทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอน เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.2-6-3) สวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีการประเมินโดยการดําเนินการของ

คณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบางคณะมีการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปที่ 4 และนิสิตตกคาง  

ปการศึกษา 2549 ที่มีตอหลักสูตรปริญญาตรี เชน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ

วิเคราะหความพึงพอใจของบัณฑิตใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานอาจารยผูสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และดานปจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน  

(2.2-6-4) 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  โดย

แตละคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องในทุกหลักสูตร หรือมีการ

กําหนดใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและหัวหนาภาควิชา ไดรับสิทธิเขาดูผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต

ของอาจารยทุกคนในความดูแล และนําผลเขาที่ประชุมคณะกรรมการภาควิชา เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนา

ปรับปรุงในภาพรวมและอาจารยดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการทํา Course Syllabus ใหเหมาะสม 

ตามผลการประเมิน เชน มีการนําผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต หรือการสรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมาใช

ประกอบการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.2-7-1) หรือมี

การศึกษาติดตามผลการประเมินการเรียนสอนของอาจารยโดยนิสิต เพื่อพัฒนา ปรับปรุง วิธีการและเทคนิคการ

สอนรายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร (2.2-7-2) หรือมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง

เอกสารสื่อการสอน ของคณะเกษตร (2.2-7-3) 

  อยางไรก็ตามกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยควรเนนการเรียนรูของนิสิต

มากกวาการสอนของอาจารย กลไกที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูในปจจุบันเปนการเสริมกระบวนการเรียนรูที่ยัง

เนนแบบบรรยายของอาจารย และเสริมดวยการทําโครงงานหรือปญหาพิเศษ แตกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญเปนกระบวนการที่ตองใชทั้งกระบวนการการบริหารจัดการและพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแตการออกแบบ

หลักสูตร อาจารยผูสอน กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ  
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ที่ระดับ 7 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 6  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับ ระดับ 7 อยูในเกณฑ 3 

คะแนน  ซึ่งรอบปการศึกษา 2549 มีผลการดําเนินงาน เทากับระดับ 7 อยูในเกณฑ 3 คะแนน 

เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5  คะแนน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 รายงานการประเมินผลการจัดอบรม เร่ือง “เทคนิคการออกขอสอบ” เมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม 2551   

2.2-1-2 รายงานการประเมินผลการจัดอบรม เร่ือง “วิธีการจัดทําและเขียน course syllabus” 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551  

2.2-1-3 การเผยแพรโครงการอบรม/สัมมนา ประจาํป 2551 ผานเวบ็เพจของกองบริการ

การศึกษา (http://eduserv.ku.ac.th/knowledge/seminar/course%20syllabus2551 index.htm) 

2.2-2-1 แบบฟอรม Course Syllabus ที่ใหระบุวธิีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2-2-1) 

2.2-2-2 ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชา หรอืแผนการสอนของแตละภาควิชา 

2.2-2-3 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1467/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสราง

และพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2.2-2-4 คําส่ังกองบริการการศึกษาที่ 006/2551 เร่ือง แตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการใน

คณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.2-2-5 การกําหนดผูรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารที่ใชประกอบในแตละประเด็นตามตัวชี้วัดที่ 23 

(ก.พ.ร) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2.2-2.6 โครงงาน/โครงการของแตละคณะ  

2.2-3-1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที่ 15-

19 ตุลาคม 2550 

2.2-3-2 การใชระบบ e-learning  บนเว็บไซต http://ecourseware.ku.ac.th/ 

2.2-3-3 การใชโปรแกรม Max@learn บนเว็บไซต 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 

2.2-4.1 แผนซีดีคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 254 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.2-4-2 รายวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

2.2-5-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 

2548 

2.2-5-2 คูมือนิสิต ขอบงัคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑติศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 

2.2-6-1 ระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต (https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php) 

2.2-6-2 แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวชิา ของอาจารยคณะเกษตร 

2.2-6-3 แบบฟอรมการประเมินอาจารยโดยนิสิต และการทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.2-6-4 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง การศึกษาความพงึพอใจของนิสิตชั้นปที่ 4 และนิสิตตกคาง 

ปการศึกษา 2549 ที่มีตอหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2.2-7-1 การนําผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต หรือสรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมาใช

ประกอบการพจิารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  

2.2-7-2 การศึกษาติดตามผลการประเมินการเรียนสอนของอาจารยโดยนิสิต เพื่อพัฒนา 

ปรับปรุง วธิีการและเทคนิคการสอนรายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

2.2-7-3 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงเอกสารสื่อการสอน ของคณะเกษตร  

แหลงขอมูล :  คุณลิลา  วฒุิวาณิชยกุล   กองบริการการศึกษา  โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905  

 

ดัชนทีี่ 2.3 : มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรบัปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 
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โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ

กับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

 4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได รับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม ไดที่ระดับ 3  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดหลักเกณฑในการ

จัดทําหลักสูตร และแตละคณะมีการทําวิจัยสถาบัน หรือมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร เชน  

- มีการทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาเปด/ปรับปรุงหลักสูตร  จากการ

สอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เชน คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ฉกส.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-1-1) 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ เขารวมประชุม

วิพากษ เชน คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (2.3-1-2) 

- มีการทําความตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ

ประสานความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร การขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมดานการศึกษาและวิชาการ การใชทรัพยากรทางการศึกษา เชน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยา

เขตศรีราชา (2.3-1-3)  
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏบิตัไิด

จริง โดยแตละคณะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมารวมสอนในแตละหลักสูตร เปนวิทยากรบรรยาย

พิเศษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2.3-2-1) การจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และการฝกงาน โดยระบุไวใน
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แผนการสอน (Course Syllabus) ของแตละคณะ เชน คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร (2.3-2-2) รวมท้ังการ

เขารวมโครงการสหกิจศึกษาของแตละคณะ เพื่อใหนิสิตมีการเรียนรูและทักษะที่นําไปใชไดจริง (2.3-2-3)   
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก ซึ่งแตละคณะมีการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือมีการประสานงานในการหาสถานที่ฝกงานใหกับนิสิต จาก

สถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เชน 

- มีการทําโครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน ผานโครงการ IPUS/IRPUS เชน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-3-1) 

- มีหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อฝกงาน/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

งานบริการวิชาการและงานวิจัยของแตละคณะ ตามรายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจ

ศึกษา รุนที่ 10  (2.3-3-2) 

- มีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศของแตละคณะ เชน คณะเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร (2.3-3-3) 
4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยบางหลักสูตร ไมครบทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการ

กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีโครงการสัมมนาคณาจารยและนิสิตเพื่อติดตามตรวจสอบ

และประเมินการเรียนการสอนเปนประจําทุกป และมีรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน มีการติดตามและ

ประเมินผลการฝกงานของนิสิต เชน 

- การติดตามและประเมินผลโครงงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี IPUS/IRPUS เชน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (2.3-4-1) 

- มีการนิเทศงานการฝกงานของนิสิต เพื่อขอทราบผลการปฏิบัติงาน เชน คณะอุตสาหกรรม

เกษตร  (2.3-4-2) 

- มีการทําโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการเรียนรูที่นิสิต

ไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร (2.3-4-3) 

- การประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา (2.3-4-4) 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนบางหลักสูตร ไมครบทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการ

ประชุมเพื่อนําผลการประเมินการฝกงานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน (2.3-5-1) เชน 

- มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง

หลักสูตรและการเรียนการสอน เชน คณะวิศวกรรมศาสตร  

- มีการประชุมคณาจารย เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เชน คณะเกษตร  

 มหาวิทยาลัย ควรมีการดําเนินการวิจัยสถาบันดานการสรางกิจกรรมนอกหรือในหลักสูตรที่มีสวนชวยใน

การสรางทักษะหรือความสามารถตางๆ ของนิสิต และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรตอไป 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 85 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม ที่ระดับ 

3 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4  ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับระดับ 3 อยูในเกณฑ 1 

คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับระดับ 4.00 อยูในเกณฑ 2 

คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 1 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 โครงการวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาเปด/ปรับปรุงหลักสูตร 

ของแตละคณะ 

2.3-1-2 การแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ

จากสถาบันตางๆ ของแตละคณะ 

2.3-1-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2.3-2-1 หนังสือเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายของแตละคณะ 

2.3-2-2 (เอกสาร 2.2-2-2) 

2.3-2-3 รายชื่อนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 10 

2.3-3-1 โครงการ สกว. IRPUS เรงรัดพัฒนาคนรุนใหม มุงแกไขปญหาอุตสาหกรรม (IRPUS) 

และตัวอยางขอเสนอโครงงาน IRPUS ประจําป 2550 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.3-3-2 รายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 10  

2.3-3-3 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง การศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการเรียนรูที่

นิสิตไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร  

2.3-4-1 การติดตามและประเมินผลโครงงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี IPUS 

2.3-4-2 การนิเทศงานการฝกงานของนิสิต เพื่อขอทราบผลการปฏิบัติงาน 

2.3-4-3 โครงการวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการเรียนรูที่นิสิต
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

2.3-4-4 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา โครงการนํารองสหกิจศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 

2.3-5-1 รายงานการประชุมของแตละคณะ 

 

แหลงขอมูล  : คุณมุกดา  เกตแุกว   สํานักประกันคุณภาพ  โทร 0-2942-8200  ภายใน 4922-4 ตอ 105 

 
ดัชนี 2.4 : จํานวนนิสติเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   

เปาหมาย : ≥+ 10%หรือ ≤ -10% ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.4 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.2 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥+ 10%หรือ ≤ -10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6-9.99% และ -6 – (-9.99)% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)-5.99% 

ของเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 54,059.42 

FTES แบงเปนระดับปริญญาตรี  จํานวน 40,002.35 FTES และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับคาเปนระดับ

ปริญญาตรีแลว จํานวน 14,057.07 FTES  สําหรับจํานวนอาจารยประจํามีทั้งหมด  2,255 คน  (ไมนับอาจารยที่

สังกัดโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 77 คน จึงมีอาจารย

ปฏิบัติงานสอนจริงในกลุมสาขาและคณะตางๆ จํานวน 2,178 คน  ดังนั้นผลการบริหารจัดการภาระงานสอน 

หรือ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา มีสัดสวนเทากับ 24.82  FTES  ซึ่งมีความ

คลาดเคลื่อนจากเกณฑ คิดเปนรอยละ 12.74 
 

กลุมสาขา 
เกณฑ 
FTES/
อาจารย 

FTES รวม 
FTESรวม 

ถวงน้ําหนักดวย
เกณฑ 

จํานวน
อาจารยประจํา 

1.กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 799.11               6,392.86  8 

2.กลุมสาขาวิทยาศาสตร 20 10,320.28             206,405.65  407 

3.กลุมวิศวกรรมศาสตร 20 9,710.49             194,209.80  425 

4.กลุมสถาปตยกรรมศาสตร 8     331.71                 2,653.65  40 

5.กลุมเกษตรศาสตร 20 5,638.73             112,774.51  520 

6.กลุมบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตรฯลฯ 25 14,345.01             358,625.26  220 
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กลุมสาขา 
เกณฑ 
FTES/
อาจารย 

FTES รวม 
FTESรวม 

ถวงน้ําหนักดวย
เกณฑ 

จํานวน
อาจารยประจํา 

7.กลุมศึกษาศาสตร 25 2,649.08               66,226.97  158 

8.กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 8,761.75             219,043.80  230 

9.กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 8 718.12                 5,744.98  139 

10. กลุมสหวิทยาการ  785.14 18,134.60 31 

      10.1 กลุมวิทยาศาสตร 20 289.79 5,975.77  

      10.2 กลุมศิลปศาสตร 25 486.35 12,158.83  

ผลรวม  54,059.42 1,190,212.09 2,178 
    

FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน = 1,190,212.09 =  22.02 

  54,059.42  

FTES ตออาจารยประจําจริง = 54,059.42 =  24.82 

  2,178  

ผลตางจากเกณฑ = 24.82 – 22.02  x  100 = 12.74% 

  22.02  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา มีสัดสวนเทากับ 1 : 24.82 มีคาความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 12.74 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุ เปาหมายตามที่กําหนดไว  ที่รอยละความคลาดเคลื่อน  

≥+ 10 หรือ ≤ -10 ของเกณฑมาตรฐาน ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับ 1 : 24.82 มีคาความ

คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 12.74  อยูในเกณฑ 1 คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินงานเทากับ 1 : 25.32  มีคาความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ -15.17  อยูในเกณฑ 1 

คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.4 ในปการศึกษา 2550 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 2  คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1 ตารางแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) และจํานวนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ ปการศึกษา 2550 
 

แหลงขอมูล : กองแผนงาน 
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ดัชนทีี่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจาํ  

เปาหมาย : ป.เอก รอยละ 40-59% และ ป.ตรี ≤ 
รอยละ 5 

ตัวชี้วัดของกพร. :   17.1 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.5 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.3 
  

เกณฑการประเมิน :  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ  

1 – 39  หรือ  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

40 – 59  แตวฒุิปริญญาตร ี 

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย

ละ 40 – 59  และ  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือลดลง

รอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอื

เทากับรอยละ 60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอื

เทากับ รอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ

ลดลงรอยละ 5  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะวิชามีการสนับสนุนใหอาจารยลาศึกษา เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของอาจารยผูสอนใหสูงขึ้น  เพื่อรองรับพัฒนาการดานการจัดการเรียนการสอนในแต

ละหลักสูตรของแตละคณะ   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน 2,255 คน โดยมี

วุฒิต่ําวาปริญญาตรี 1 คน วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 111 คน  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 1,145 คน และ

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  998  คน   

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550  มีสัดสวนของอาจารยประจําที่มี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิด

เปนรอยละ 4.93  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ  50.78 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา คิดเปน 

รอยละ  44.26 

หมายเหตุ  :  (1)   จํานวนอาจารยประจํานับเฉพาะขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงิน 

งบประมาณ และเงินรายไดเทานั้น  ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบป

การศึกษา 

(2)  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสัดสวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก เทากับรอยละ 44.26 และคุณวุฒิปริญญาตรี เทากับรอยละ 4.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40-59 และ 

ปริญญาตรี ≤ รอยละ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 44.26 อยูในเกณฑ 2 

คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 42.59 อยูในเกณฑ 

1 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.5 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 4 คะแนน  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1 ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 

2.5-2 รายงานขอมูลบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือนกันยายน  2550 
 

แหลงขอมูล :   คุณณัฐธิดา  สงวนถอย  กองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-5060 ภายใน 5060 

 
ดัชนทีี่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
เปาหมาย : รอยละ45-69 และ รศ. ข้ึนไป ≥ รอยละ 30 ตัวชี้วัดของกพร. :   17.2 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.6 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.4 
  

เกณฑการประเมิน :  :  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑติและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.

รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44  
หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยู ระหวางรอยละ 45 – 69   

แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

ลดลงรอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 – 69 

และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือมากกวารอยละ 30 หรือ  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 

70 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  

ขึ้นไปลดลงรอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ

รอยละ 70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือมากกวารอยละ 30  
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานตางๆ มีการสงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการกระตุนใหอาจารยตระหนักถึง

ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดการยอมรับความสําเร็จเชิงวิชาชีพในวงวิชาการระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน  2,255 คน  โดยมี

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  28  คน  ตําแหนงรองศาสตราจารย  545  คน  ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  540  คน  และตําแหนงอาจารย  1,142 คน  ดังนั้น  ผลการดําเนินงานปการศึกษา  2550  สัดสวน

ของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  คิดเปนรอยละ 50.64 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 

23.95  ตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 24.17 และตําแหนงศาสตราจารย  คิดเปนรอยละ 1.24 ดังนั้น

อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. รวมคิดเปนรอยละ 49.36  สวนอาจารยประจําที่มี

ตําแหนงทางวิชาการรองศาสตราจารยขึ้นไปจํานวน 573 คน คิดเปนรอยละ 25.41 

หมายเหตุ  :   (1)  จํานวนอาจารยประจํานับเฉพาะขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงิน 

งบประมาณ และเงินรายไดเทานั้น  ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบปการศึกษา 

(2)  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสัดสวนอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. เทากับรอยละ 49.36 และดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป  เทากับ

รอยละ 25.41 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ที่อาจารยประจําดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. เทากับรอยละ 45-69 และ รศ. ขึ้นไป ≥ รอยละ 30 ทําใหไดคะแนนเทากับ 

0 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 49.36 อยูในเกณฑ 1 

คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 44.33 แตอยูใน

เกณฑ 1 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.6 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1 ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 

2.6-2 รายงานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือนกันยายน  2550 

 

แหลงขอมูล :   คุณณัฐธิดา  สงวนถอย   กองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-8161-3 ภายใน 4805-16 
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ดัชนทีี่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

เปาหมาย : ระดับ 3   ตัวชี้วัดของกพร. :   16 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 2.7 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.5 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

 2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของอาจารยที่สืบเนื่องตอจากปการศึกษา 2549 ที่ผานมา โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

ของ สกอ. ที่ระดับ 4  ซึ่งมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร โดยอางอิง

จากประกาศ  ก .พ .อ .  เ ร่ื อ ง  มาตรฐานของจร รยาบรรณที่ พึ งมี ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา  ( 2.7-1-1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยขึ้น โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศ ลง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-2) นอกจากนี้ มีการ

จัดทําคูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-3) และหนังสือจรรยาบรรณอาจารย มก. (2.7-1-4) เปน

รูปเลม พรอมทั้งประชาสัมพันธใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยรับทราบดวยแลว  

2 .  มีกระบวนการส ง เสริมใหผู เ กี่ ยวของไดป ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําส่ังที่ 2453/2549  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

กําหนดมาตรการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย มก. ซึ่ง

คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดจัดทํามาตรการกํากับ ดูแล แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-2-1) โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทําคูมือ

จรรยาบรรณและโปสเตอรจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหแตละคณะ/วิทยาเขต ติด

ประกาศเผยแพรประชาสัมพันธใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ (2.7-2-2) 
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             3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

ดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ โดยแตงตั้งคณะกรรมการใน

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และวิทยาเขตเพื่อสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 (2.7-3-1) 

และมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินงาน เร่ือง การประเมินระบบการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 

และกําหนดใหคณะและวิทยาเขตจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรคและ/หรือการไดรับขอรองเรียน

เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทางการพัฒนาและสงเสริมจรรยาบรรณในรอบป

การศึกษาถัดไปโดยมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหคณะ/วิทยาเขต จัดทํารายงานประจําปการสงเสริมสนับสนุน 

ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  (2.7-3-2) และ (2.7-3-3) 

 4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี

ระบบรองเรียน และดําเนินการตามระเบียบวินัยของอาจารย ซึ่งมีการติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับแนวทางการ

ดําเนินงานกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ. (2.7-4-1) และ (2.7-4-2) 
 5. การดําเนินการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูระหวางการเตรียมการจัดประชุมเพื่อวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ

กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนและหามาตรการปองกัน ใหสอดคลองกับประกาศ 

ก.พ.อ. ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการและหารือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ ใหครบถวนสมบูรณ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการวางแผน และปองกัน รวมทั้งแกไขในกรณีที่อาจมีการกระทําผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยที่ระดับ 4 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ที่ระดับ 3  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับระดับ 4 อยูในเกณฑ 3 

คะแนน ซึ่งเทากับรอบปการศึกษา 2549 ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 

1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.7 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

2.7-1-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง จรรยาบรรณอาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-1-3 คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2549)  

2.7-1-4 คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-2-1 คําส่ัง มก.ที่ 2453/2549 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการกํากับดูแล 

สงเสริม และสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-2-2 โปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-3-1 คําส่ัง มก. ที ่2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เร่ือง คณะกรรมการสงเสริม

สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารยระดับคณะ

และวิทยาเขต และคําส่ัง มก. ที่ 1798 /2550 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2550 เร่ือง มอบหมาย

ใหคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ มก.ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน

ติดตามประเมนิผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ มก. 

2.7-3-2 บันทึกขอความที่ ศธ. 0513.10106/ว.6977 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การสง

รายงานประจําป การสงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารย มก. ของคณะและวิทยาเขต 

2.7-3-3 บันทึกขอความที่ ศธ 05813.10106/490 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เร่ือง รายงาน

ประจําปการสงเสริม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชพี

อาจารย มก. 

2.7-4-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10121/0016 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เร่ือง ขอทราบผล

การติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตาม ประกาศ ก.พ.อ. 

2.7-4-2 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/17391 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 เร่ืองขอขอบคุณ 
 

แหลงขอมูล :     คุณอุทัยวรรณ  กิจวิเชียร    กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8463  ภายใน 1476 

                         คุณสมเกียรติ  นากระโทก  กองบริการการศึกษา          โทร. 0-2942-8866 
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ดัชนทีี่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวจิยัเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน  

เปาหมาย :  3  ขอ ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.8 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ           

 1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

 2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน

การสอน  

 3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

 4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการอบรม สัมมนาและ

กิจกรรมตางๆ เชน โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 โดยหนวยงานสวนกลาง เชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.และกองบริการการศึกษา มีการสงเสริมใหคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

ทําวิจัยในชั้นเรียน (2.8-1-1) นอกจากนี้ในระดับคณะ มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหอาจารยสามารถทํา 

วิจัยฯ (2.8-1-2) เชน 

- คณะเกษตร มีการสัมมนาคณาจารย เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

- คณะสังคมศาสตร มีการจัดโครงการฝกอบรมการวิจัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน

งานวิจัยของบุคลากร อาจารย และนักวิชาการ 

- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มีการสัมมนาการจัดทําแผนงานวิจัยแมบทและงานวิจัยในชั้นเรียน

ใหกับคณาจารย  
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- คณะสัตวแพทยศาสตร มีการจัดโครงการอบรม เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญ รศ.ดร. 

ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท จากคณะศึกษาศาสตร มก. มาบรรยาย และมีอาจารยภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

ศาสตรและการบริการวินิจฉัย มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน เร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบ

การสอนในหองปฏิบัติการวิชาคลินิกปฏิบัติทางสุขศาสตรเนื้อสัตวและการตรวจเนื้อ ซึ่งไดบรรยายใหคณาจารย

และบุคลากรในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ดวย 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการ
สอน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในที่ประชุม

ระดับคณะ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย เพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการ

สอน โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปนแรงจูงใจในการทําวิจัย

ของภาควิชา/หนวยงาน (2.8-2-1) 

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการใหทุนอุดหนุนวิจัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งทุนวิจัยประเภททั่วไปและทุนวิจัยสถาบันเพื่อทําวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom Research) ตามระเบียบ (2.8-3-1) และมีการสนับสนุนงบประมาณในระดับคณะ เชน คณะ

วิศวกรรมศาสตร  มีการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 50,000 บาทตอเร่ือง และคณะสังคมศาสตร มีการสนับสนุน

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 30,000 บาทตอเร่ือง (2.8-3-2) 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ

เผยแพร ผล งานวิ จั ยด านกา ร เ รี ยนกา รสอนและนวั ตก ร รมทางกา รศึ กษาอย า งสม่ํ า เ สมอ  ซึ่ ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่องและในรอบปการศึกษา 2550 มีการจัดประชุมวิชาการ 

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยเปนประจําทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยกําหนดใหผูรับทุนเผยแพรผลงานอยาง

ตอเนื่อง เชน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 สาขาศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2551 – 1 

กุมภาพันธ 2551(2.8-4-1) สวนระดับคณะ มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

(2.8-4-2) 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
โดยบางคณะมีการทําโครงการวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนและสรางเครือขายวิจัยรวมกับหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน เชน มีการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน จากการทําโครงการวิจัยหุนจําลอง

ยางพารา และสรางเครือขายวิจัยกับ Utrecht University คณะสัตวแพทยศาสตร (2.8-5-1)  มีการประชุม

วิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรในเครือขายทั่วประเทศ เพื่อนําเสนอผลงานดานวิศวกรรมศาสตร (2.8-5-2) 

โครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน ผานโครงการ IPUS/IRPUS  ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร (2.8-5-3) 

  อยางไรก็ตาม ถึงแมในภาพรวมอาจารยสวนใหญจะมีความเขาใจและทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน แตในบางหนวยงานยังขาดความเขาใจในเรื่องความจําเปนและวิธีการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดังนั้น จึงควรทําการประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารยในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น และควรสนับสนุนใหอาจารยเขา
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รวมประชุมสัมมนารวมกับเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

(Professional and Organization Development) ของ สกอ. 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ 5 ขอ ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ที่  3 ขอ  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับ  5 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 

3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับ 3 ขอ อยูในเกณฑ

ประเมิน 2 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.8 ในปการศกึษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 รายงานสรุปประเมินผลโครงการอบรม “การวิจัยในชั้นเรียน”  โดย งานสงเสริมและ

พัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.8-1-2 โครงการอบรม/สัมมนาการวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของแตละคณะ 

2.8-2-1 การแตงตั้งคณะกรรมการฯ และการประชมุคณะกรรมการฯ ของแตละคณะ 

2.8-3-1 ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอดุหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.8-3-2 การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของแตละคณะ 

2.8-4-1 เร่ือง การประชมุทางวิชาการ คร้ังที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมที่ 4 สาขา

ศึกษาศาสตร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

2.8-4-2 โครงการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

2.8-5-1 โครงการวิจัยหุนจําลองยางพารา และสรางเครือขายวิจัยกบั Utrecht University  

2.8-5-2 การประชมุวิชาการ โครงการวิศวศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตรในเครือขายทั่ว

ประเทศ  

2.8-5-3 โครงการ สกว. IRPUS เรงรุดพัฒนาคนรุนใหม มุงแกไขปญหาอุตสาหกรรม (IRPUS) 

และโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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แหลงขอมูล :     คุณอุทัยวรรณ  กิจวิเชียร   กองบริการการศึกษา  โทร. 0-2942-8463 ภายใน 1476 

                           คุณสมเกียรติ  นากระโทก  กองบริการการศึกษา  โทร. 0-2942-8866 

                           และขอมูลภาพรวมจากคณะ/สํานัก/สถาบัน 

 
ดัชนทีี่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  
เปาหมาย : รอยละ 63 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.1.1 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.9 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.1 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 6,930 

คน และมีผูตอบแบบสํารวจในระบบขึ้นทะเบียนรับปริญญาผานเว็บไซต ซึ่งรวบรวมขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2550 จํานวน 6,388 คน คิดเปนรอยละ 92.18 ซึ่งจากจํานวนนี้เปนผูที่มีงานทําอยูเดิม จํานวน 368 คน และเปน

บัณฑิตที่ศึกษาตอ จํานวน 1,286 คน ดังนั้นเมื่อพิจารณาสถานภาพการทํางานเฉพาะผูที่ไมไดกําลังศึกษาตอและ

ไมไดมีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษา พบวาบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป  มีจํานวน 3,790 คน หรือคิดเปนรอยละ 80.06 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนนิงาน 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2550) 6,930 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 6,388 คน (92.18%) 

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูเดิม 368 คน 

จํานวนบณัฑิตที่ศึกษาตอ 1,286 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิมและผูศึกษาตอออกแลว (ขอบเขตขอมูลที่สํารวจ) 4,734 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 3,790 คน 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 80.06 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ 80.06 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 

คะแนน 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 98 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ที่รอยละ 63.00  ทําใหไดคะแนนเทากับ 

1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 80.06 อยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับ 76.98 อยูใน

เกณฑประเมิน 2 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.9 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9-1 รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน 

2.9-2 เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จ
การศึกษาและภาวะการหางานทําของบัณฑติ 
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ 

แหลงขอมูล : กองแผนงาน 

 
ดัชนทีี่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ   
เปาหมาย : รอยละ 91 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.10 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.3 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 74  

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือเพิ่มขึ้น

จากเกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – 99  

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือเพิ่มขึ้น

จากเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือเพิ่มขึ้น

จากเกณฑ กพ. 
 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 6,930 

คน มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 3,790 คน (ไมนับรวม

ผูที่ศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษา) และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานของ ก.พ.ร. 

คือ เกินกวา 7,630 บาท จํานวน 3,403 คน หรือคิดเปนรอยละ 89.79 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ขอมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินงาน 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2550) 6,930 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 6,388 คน (92.18%) 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิมและผูศึกษาตอออกแลว (ขอบเขตขอมูลที่สํารวจ 4,734 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 3,790 คน 

จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ ( 7,630 บาท) 3,403 คน 

รอยละบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ           89.79 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 89.79 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 91.00  ทําใหไดคะแนน

เทากับ 0 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 89.79 อยูในเกณฑ

ประเมิน 2 คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับ 91.56 อยูใน

เกณฑประเมิน 2 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.9 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.10-1 รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน 

2.10-2 เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ 

แหลงขอมูล : กองแผนงาน 

 
ดัชนทีี่ 2.11 : ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ   

เปาหมาย : คาเฉลี่ย 3.90 ตัวชี้วัดของกพร. :   6.1 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.11 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.4 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1 - 2.49  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา 
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ผลการดําเนินงาน  

                ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มี

ตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากนายจางของบัณฑิตที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2546-2549  จํานวน 

772 ตัวอยาง โดยตั้งเกณฑที่ใชในการวิเคราะหไว 5 ระดับ คือ 

 

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ  4.21 - 5.00 

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 - 4.20 

ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 - 3.40 

นอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.81 - 2.60 

นอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.80 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้              

               นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับมาก  ( Χ =3.97)  

ซึ่งในดานคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  นายจางมีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด  

( Χ =4.31) สวนดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอ

การทํางาน   นายจาง มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  ( Χ =3.81 และ 3.80)  เมื่อ

พิจารณาตามกลุม พบวา 
 

กลุม ดานความรู
ความสามารถทาง

วิชาการ 

ดาน
ความสามารถ
พื้นฐานฯ 

ดานคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

รวม 

1. วิทยาศาสตร 3.74 3.69 4.23 3.88 

2. วิศวกรรมศาสตร 3.67 3.66 4.18 3.85 

3. สถาปตยกรรมศาสตร 3.83 3.76 4.27 3.91 

4. เกษตรศาสตร 3.74 3.77 4.31 3.93 

5. บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร  

บัญชี การจัดการ  การทองเที่ยว 

เศรษฐศาสตร 

3.80 3.86 4.33 4.01 

6. ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 4.13 4.03 4.54 4.18 

7. มนุษยศาสตร / สังคมศาสตร 3.95 3.88 4.40 4.08 

8. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 4.12 4.00 4.46 4.18 

รวม 3.81 3.80 4.31 3.97 
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต เทากับ 3.97 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ย 3.90  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 3.97 อยูในเกณฑประเมิน 

3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 3.91 อยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.11 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.11-1 รายงานการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจําป พ.ศ.2550        

2.11-2 รายงานการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจําป พ.ศ.2550 ที่เว็บไซด   www.planning.ku.ac.th 

แหลงขอมล : กองแผนงาน 

 
ดัชนทีี่ 2.12 : รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรบั

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม 
กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ 

เปาหมาย : รอยละ 0.50 และไดรบัรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ  

≥รอยละ 0.060 

ตัวชี้วัดของกพร. :   4.1.4 
 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.12 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.5 
  

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – 0.015  รอยละ 0.016 – 0.029  1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ  

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธมากกวาหรอื

เทากับรอยละ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถอืวาได

คะแนน 2 
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ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 

499 คน มีนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 95,263 คน ดังนั้น ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2550 มีรอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ

นานาชาติ คิดเปนรอยละ 0.52  รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

1.  จํานวนนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

499  

1.1  ดานวิชาการ 279 

1.2  ดานวิชาชีพ 30 

1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม 9 

1.4  ดานกีฬา 134 

1.5  ดานสุขภาพ 1 

1.6  ดานสิ่งแวดลอม 5 

1.7  ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย 37 

1.8  ดานอื่นๆ 4 

2.  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด 50,081 

2.1  ระดับปริญญาตรี 38,788 

2.2  ระดับปริญญาโท 10,057 

2.3  ระดับปริญญาเอก 1,236 

3. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 45,182 

3.1  ระดับปริญญาตรี (2545-2549) 29,766 

3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแตป 2545-2549) 15,416 

4.  รวมจํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมด (4 = 2+3) 

95,263 

5.  รวมจํานวนนิสิตและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด (5 = 

2.2+2.3+3.2) 

26,709 

6.  รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดาน

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ (6 = 1/4) 

0.52 

7. รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ (7 = 1.7/5) 

0.14 
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 0.52 

และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ รอย

ละ 0.14 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 0.50  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 0.52 อยูในเกณฑ 3 

คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเทากับ 0.79 แตอยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีท่ี 2.12 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1 ขอมูลจํานวนนสิิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ ประจาํปการศึกษา 2550 

2.12-2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 - 2549 
 

แหลงขอมูล :  คุณเทเวศร  นนทะชัย  กองกลาง  โทร 0-2942-8152 ภายใน 4614 

 
ดัชนทีี่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย)  

เปาหมาย : รอยละ 85.00 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  2.13 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50- รอยละ 69 รอยละ 70- รอยละ89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ

เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีจํานวน
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อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 725 คน และมี

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวน 531 คน คิดเปนรอยละ 73.24 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รอย

ละ 73.24 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 85 ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 73.24 อยูในเกณฑ 

2 คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน รอยละ 86.50 แตอยูในเกณฑ

ประเมิน 2 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมพีฒันาการ ได 0 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.13 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 2 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 

2.13-2 ขอมูลจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

แหลงขอมูล :   คุณอัจฉรา  ผองอุดม  บัณฑติวิทยาลัย โทร 0-2942-8188 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.14 : จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรบัรางวัลในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศกึษา   
เปาหมาย :  ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.6 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 5  6 – 8 มากกวาหรือเทากับ 9 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 316 ชิ้นงาน เปนจํานวนวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 37 ชิ้นงาน และเปนผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 279 ชิ้นงาน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนวิทยานิพนธและผลงาน

วิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา  316 

ชิ้นงาน ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 90 ชิ้นงาน ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน เทากับ 316 ชิ้นงาน อยูในเกณฑ 3 

คะแนน เพิ่มข้ึนจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน เทากับ 108 ชิ้นงาน แตอยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 

คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.14 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1 เอกสารขอมูลผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัล ประจาํปการศึกษา 2550 
 

แหลงขอมูล : คุณเทเวศร  นนทะชัย  กองกลาง โทร 0-2942-8152 ภายใน 4614 

 
ดัชนทีี่ 2.15 : รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต 

บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรตอจาํนวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทัง้หมด  
เปาหมาย : รอยละ 100 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.1.5 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.7 และ 1.8 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 80 – 100     รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน

วารสารระดับชาติ 

ขึ้นไปไมเกินรอยละ 15 

รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน

วารสารระดับชาติขึ้นไปมากกวา

รอยละ 15 
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ผลการดําเนินงาน  
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 รวมทั้งขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 

กําหนดใหนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโทประเภททําวิทยานิพนธที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมีการตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธ หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ จึงทําใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เขาศึกษาในป พ.ศ.2548 

และสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2550 จํานวน 649 คน ซึ่งเปนนิสิตปริญญาโท 640 คน นิสิตปริญญาเอก 9 คน 

ไดรับการตีพิมพบทความวิทยานิพนธ  เปนปริญญาโท 636 คน นิสิตปริญญาเอก 8 คน รวม 644 คน คิดเปน
รอยละ 99.23 

 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนบทความจากวิทยานิพนธ

ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด รอยละ 99.23 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ รอยละ 100  ทําใหไดคะแนนเทากับ 

0 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน รอยละ 99.23 อยูในเกณฑ 1 

คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน รอยละ 55.83  อยูในเกณฑ

ประเมิน 1 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.15 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 1 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.15-1 สรุปจํานวนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2550 (เฉพาะนิสิตที่เขาศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2548)  
 

แหลงขอมูล : คุณอัจฉรา  ผองอุดม  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0-2942-8188 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.15.1 : รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  
เปาหมาย : รอยละ 45 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.1.5 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.7  
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 39     รอยละ 40 – 59 ≥ รอยละ 60 
 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 107 

ผลการดําเนินงาน  
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 รวมทั้งขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 

กําหนดใหนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโทประเภททําวิทยานิพนธที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมีการตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธ หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ จึงทําใหนิสิตระดับปริญญาโท ที่เขาศึกษาในป พ.ศ.2548 

และสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2550 จํานวน 640 คน ที่ไดรับการตีพิมพบทความวิทยานิพนธ จํานวน 636 คน 
คิดเปนรอยละ 99.38 

 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.15.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด รอยละ 99.38 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ รอยละ 45  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน รอยละ 99.38 อยูในเกณฑ 3

คะแนน เพิ่มข้ึนจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน รอยละ 47.26  อยูในเกณฑ

ประเมิน 2 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.15.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.15.1-1 สรุปจํานวนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2550 (แยกตามระดับปริญญา)  
 

แหลงขอมูล : คุณอัจฉรา  ผองอุดม  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0-2942-8188 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.15.2 : รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  
เปาหมาย : รอยละ 100 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.1.5 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  1.8 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 49     รอยละ 50 – 74 ≥ รอยละ 75 
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ผลการดําเนินงาน  
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 รวมทั้งขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 

กําหนดใหนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโทประเภททําวิทยานิพนธที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมีการตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธ หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ จึงทําใหนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เขาศึกษาในป พ.ศ.2548 

และสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2550 จํานวน 9 คน ที่ไดรับการตีพิมพบทความวิทยานิพนธ จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 88.89 

 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน   ตามดัชนีที่ 2.15  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด รอยละ 88.89 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ รอยละ 100  ทําใหไดคะแนนเทากับ 

0 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน รอยละ 88.89 อยูในเกณฑ 3 

คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน รอยละ 100  แตอยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.15.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 4 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.15.2-1 สรุปจํานวนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2550 (แยกตามระดับปริญญา)  
 

แหลงขอมูล : คุณอัจฉรา  ผองอุดม  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0-2942-8188 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.16 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  

เปาหมาย : คิดเปนรอยละ 65 ตัวชี้วัดของกพร. :   22 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.1 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 79  รอยละ 80 – 99  รอยละ 100 
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ผลการดําเนินงาน  
1. ประชุมชี้แจงเงื่อนไขตอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยคณะ

กรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยรองคณบดีหรือผูแทนแตละคณะ/วิทยาเขตรับทราบ และกระตุนใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลา (2.16-1, 2.16-2, 2.16-3) 

2. แจงเวียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรวจสอบขอมูลและเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพรอม ทั้ง

ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาได (ภายใน 30 เมษายน 2551)  

(2.16-4) 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุก
เร่ือง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2550 

มหาวิทยาลัยเปดสอนทั้งหมด 353 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ จํานวน 353 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของ

หลักสูตรทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการทําวิจัยสถาบันการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้ง

ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 และครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 (2.16-5) อยางไรก็ตาม ยัง

มีหลักสูตรที่ยังไมไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนด จํานวน 34 หลักสูตร (2.16-6) เนื่องจากใชระยะเวลา

ในการพิจารณาในหลายขั้นตอน การรับทราบและรับรองการใหความเห็นชอบจาก สกอ. คอนขางลาชาจากที่ 

สกอ. กําหนดเกิน 120 วัน (แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ขอ 1.8 และขอ 2.1.6) ดังนั้น ที่ประชุมคณบดีไดมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กํากับ 

ดูแล และติดตามขอมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีตอไป  
 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด รอยละ 100 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ รอยละ 65 ทําใหไดคะแนน เทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน รอยละ 100 อยูในเกณฑประเมิน 3 

คะแนน เทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน รอยละ 100 อยูในเกณฑประเมิน 3 

คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.16 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.16-1 รายงานการประชุมจากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่

12/2551 วันที่ 1พฤษภาคม 2551 วาระที่ 2.4  เร่ือง การรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองฯ ตามรอบเวลา 6 เดือน เกี่ยวกับรอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.16-2 รายงานการประชุมจากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่
13/2551 วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 วาระที่ 4.1 เร่ือง การเรงติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

2.16-3 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/7092 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เร่ืองขอใหเรง

ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ  

2.16-4 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.6288 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 เร่ือง หลักสูตรที่

ยังมิไดดําเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

2.16-5 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/11234 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง การ

เสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย (อางอิง

เอกสารหมายเลข 2.1-6-2) 

2.16-6 สรุปจํานวนหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา (อางอิงเอกสารหมายเลข 2.1-6-1) 

แหลงขอมูล : คุณลิลา  วุฒวิาณิชยกุล  กองบริการการศึกษา โทร 0-2942-8167-8 ภายใน 4905 

 

ดัชนทีี่ 2.17 : ระดับความพงึพอใจของนสิิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

เปาหมาย : คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.7 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00  คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00  คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะวิชา ไดมีการจัดทําแบบประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนิสิตผานระบบออนไลน หรือประเมินโดยตรงจากแบบประเมินที่แจกในชั้นเรียน เพื่อใหนิสิตที่

ลงทะเบียนไดแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน 

เพื่อใหคณาจารยของแตละคณะไดรับทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับวิธีการถายทอด

ความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน เพื่อนําผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู เทากับ 4.51 ซึ่งถือไดวา มีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี 
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต

ตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  เทากับ 4.51 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ย 3.80  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1  คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.51 อยูในเกณฑ 3 

คะแนน เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.05 อยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.17 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.17-1 ขอมูลพื้นฐานคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

https://eassess.ku.ac.th/  
 

แหลงขอมูล : คุณประสพสุข  ผลดี  สํานักบริการคอมพิวเตอร  โทร 0-2562-0951 ภายใน 2906 

 
ดัชนทีี่ 2.18 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

ตอนิสติ  
เปาหมาย : 7,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของกพร. :   19 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  6.9 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4,499 บาท/คน 4,500 – 6,999 บาท/คน 7,000 บาท/คน หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการจัดสรรงบประมาณคาใชจายทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและงบประมานเงินรายได  เพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ   

เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ  

อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่น ๆ  ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร 

หองเรียน หองปฏิบัติการ  และคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ  ดังนี้ 

1. หองสมุดตามคณะ สํานัก และสถาบัน 
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2. หองคอมพิวเตอรของคณะ สํานัก และสถาบัน 

3. สํานักบริการคอมพวิเตอร 

4. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (หอสมุดกลางบางเขน) 

5. หนวยงานปฏิบตัิการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU. Cyber lab) 

6. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Kasetsart IT square) 

7. ศูนยเรียนรวม 4 อาคาร  

โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากระดับคณะและสํานักที่เกี่ยวของในทุกวิทยาเขต เพื่อเปนคาใชจายที่ใช

ในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ เปนเงินทั้งส้ิน 363,291,534.70 บาท โดยมีจํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทา 50,284.20 คน คิดเปนสัดสวน 7,224.77 บาท/คน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 2.18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนิสิต เทากับ 7,224.77 บาท/คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 7,000 บาท/คน  ทําใหไดคะแนน

เทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน เทากับ  7,224.77 บาท/คน อยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนน ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน เทากับ 

10,336.33 บาทตอคน อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน  ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว 

ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

  สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 2.18 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 4 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.18-1 รายงานคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ 

ของคณะ สํานกั และสถาบัน ปงบประมาณ 2550 
 

แหลงขอมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบด ี
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการตามดัชนีของมหาวิทยาลัยฯ ในองคประกอบที่ 3 การพัฒนา

นิสิต จํานวน 4 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานกิจการนิสิตในอันที่จะสนับสนุนสงเสริมเพื่อให

นิสิตเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการ

พัฒนานิสิตแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความ

ตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการโดยองคกรนิสิต

ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรูทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทั้ง 4 ดัชนี มีความ

สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบ 

ที่ 3 เทากับ 4.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตาราง 2.3 
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                 ตารางที่ 2.3  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา 

3.1 - - ระดับ 6 n/a 8 8 n/a 3 3 1 1 5 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

3.2 - - ระดับ 4 n/a 4 4 n/a 3 3 1 1 5 

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา - - - ระดับ 5 n/a n/a 2-3 n/a n/a 1 0 0 1 

3.4 รอยละของนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต

ตอจํานวนนิสิตทั้งหมด 

- 6.8 - รอยละ 100 97.40 100 100 3 3 3 1 1 5 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 3 4.00 
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จากตารางที่ 2.3   พบวา ผลการดําเนินงานทุกดัชนีในองคประกอบที่ 3 สามารถบรรลุเปาหมายและมี

พัฒนาการ จํานวน 3 ดัชนี จาก 4 ดัชนี โดยทั้ง 3 ดัชนี มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน ไดแก 3.1,3.2 และ 

3.4 สวนดัชนีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน คือ ดัชนีที่ 3.3 รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี สรุป

ไดดังนี้ 
 

ดัชนทีี่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   

เปาหมาย : ระดับ 6 เปาหมาย 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  3.1 ตัวบงชี้ของสกอ. 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการสํารวจความตองการจาํเปนของนิสิตชั้นปที่ 1   

 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนิสิต 

 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  

 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนิสิตและศิษยเกา 

 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  

 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ตามเกณฑมาตรฐาน

ที่ระดับ 8  ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่1 ตั้งแตชวงปฐมนิเทศนิสิตปที่1 ดําเนินการใน

ลักษณะของโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม (3.1-1-1) และจัดทํารายงานผลการสํารวจความตองการจําเปน

ของนิสิต  ชั้นปที่1 (3.1-1-2) 

2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนิสิตที่หลากหลาย เชน สํานักบริการคอมพิวเตอร เปดใหบริการหองปฏิบัติการพีซีแกนิสิต สําหรับงาน

ใชระบบเครือขาย การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส งานโปรแกรมสํานักงาน ณ.อาคาร Kasetsart It Square 

(KITS) และการบริหารเครือขายไรสาย บริการบัญชีผูใชเครือขาย บริการใหคําปรึกษาและแนะนําดาน

คอมพิวเตอร บริการเว็บเพจสวนบุคคลและกลุมกิจกรรม เปนตน (3.1-2-1) 
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 สํานักทะเบียนและประมวลผล บริการดานทะเบียนนิสิตใหม การลงทะเบียนเรียน บันทึกคะแนน 

พิมพรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดไดโดยผาน web site ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  

รับคํารองที่เกี่ยวของกับการศึกษา และออกใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท เปนตน (3.1-2-2) 

                  สํานักหองสมุด บริการยืม-คืนทรัพยากรทั้งโดยเจาหนาที่และดวยระบบอัตโนมัติ (Self – check, 

Book drop) บริการวารสาร/หนังสือพิมพ บริการชวยคนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บริการอินเตอรเน็ต

และพิมพงานดวยตนเอง บริการผานระบบเครือขายและบริการสื่อการศึกษา (3.1-2-3) 

สํานักการกีฬา ใหบริการการใชสนามและอุปการณกีฬา ดานการเรียนการสอนโดยประสานกับ

ภาควิชาพลศึกษา และใหบริการการเรียนการสอนกีฬา เปนตน (3.1-2-4) 

                  กองกิจการนิสิต ใหบริการทุนการศึกษา หองสมุดอาชีพ บริการคอมพิวเตอร บริการทดสอบเชิง

จิตวิทยา บริการศึกษาตอ เปนตน (3.1-2-5) 

  กองวิเทศสัมพันธ ใหบริการทุนศึกษาตอตางประเทศ ทุนฝกอบรมระยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ทุนสําหรับทําวิทยานิพนธ เปนตน (3.1-2-6) 

                  กองบริการการศึกษา ใหบริการสืบคนขอมูลหลักสูตรและรายวิชาตางๆ โครงการสหกิจศึกษา บริการ

สืบคนขอมูล e-courseware เปนตน (3.1-2-7) 

                  ศูนยบมเพาะธุรกิจ เพื่อฝกทักษะนิสิตในการทําธุรกิจ (3.1-2-8) 

                  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแหลงรวบรวมความรูในดานตาง ๆ จําหนายทั้งเอกสาร 

ตํารา และทั่วไป (3.1-2-9) 

3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน  หอพัก บริการหอพักที่มีลักษณะ

ศูนยการศึกษาและอาศัย (Living and Learning Center)  (3.1-3-1) 

            สถานพยาบาล ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมท้ังการปองกันและสงเสริมภาวะสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต รวมถึงการใหทันตสุขศึกษา (3.1-3-2)  

                  ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. และสถานที่ออกกําลังกายอื่นๆ (3.1-3-3) 

                  รานอาหาร ไดแก โรงอาหารกลาง 1-2 โรงอาหารประจําคณะ รานอาหารสหโภชน เปนตน    

(3.1-3-4) 

                  รานคา ไดแก รานคาสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ราน Seven Eleven โครงการดอยคํา ราน

จําหนายสินคาสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ราน KU OUTLET CENTER ราน GOLDEN PLACE 

เปนตน (3.1-3-5)  

                  ธนาคาร มีบริการธนาคารสาขายอย 4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคาร

ทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และมีตูเอทีเอ็มกระจายตามจุดตางๆ (3.1-3-6) 

ที่ทําการไปรษณียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-3-7)                                                                                          

       KU HOME บริการหองพักกวา100หอง หองประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และหองรับประทานอาหาร  

(3.1-3-8)   

 อาคารจอดรถ และบริการรถสวัสดิการ (3.1-3-9)   
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                  อาคารพุทธเกษตร เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (3.1-3-10) 

4. มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  ไดแก  การดําเนินงานของฝาย 

แนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต (3.1-4-1) และมีศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และ

บริการใหคําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา (3.1-4-2) 

5. มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัยบริการ e-

mail address for life สําหรับนิสิตเกาเพื่อใหศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารตางๆจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

(http://www.ku.ac.th) และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซดของสมาคมนิสิตเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอีกดวย 

      สําหรับนิสิตปจจุบัน ไดรับขอมูลขาวสารหลายชองทาง เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยของคณะวิชา

ตางๆ และจากฝายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต(3.1-5-1) 

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา เชน โครงการวางแผน

ธุรกิจสําหรับนิสิต รุนที่ 7 (3.1-6-1) โครงการสหกิจศึกษา (3.1-6-2) ศูนยบมเพาะธุรกิจ (3.1-6-3) 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 5 เร่ือง ไดแก การบริการดานความปลอดภัย การบริการ

ดานยานพาหนะ การบริการดานสาธารณูปโภค การบริการดานอาคารสถานที่ การบริการดานสวนและการรักษา

ความสะอาด (3.1-7-1) ความพึงพอใจตอการใหบริการของงานทุนและเจรจาธุรกิจของกองวิเทศสัมพันธ (3.1-7-

2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด (3.1-7-3) การประเมินคุณภาพการใหบริการของ

สถานพยาบาล  (3.1-7-4) การประเมินการใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต (3.1-

7-5) การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร (3.1-7-6) การประเมินคุณภาพการ

ใหบริการของสํานักการกีฬา (3.1-7-7) การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(3.1-7-8)  

จากผลการประเมินตามขอ 7 หนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใช

บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดเวลา เชน 

สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ คือ โครงการขยายเวลาเปด

บริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-8-1)  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ไดนําผลการ

ประเมินคุณภาพการใหบริการมาปรับปรุง ในโครงการเยี่ยมหนวยงานเพื่อประสานภารกิจ (3.1-8-2)  สํานัก

คอมพิวเตอรไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการมาปรับปรุงการใหบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ที่ KITS (3.1-8-3) โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี (3.1-8-4) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา

ที่ระดับ 8 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ ระดับ 6 ทําใหไดคะแนนเทากับ  1  คะแนน      



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 118 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินงานเทากับ ระดับ 8 อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้นจึงถือวาผลการ

ดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 3.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 กําหนดการโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2550 

3.1-1-2 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 

3.1-2-1 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 38 และ 44 

3.1-2-2 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 38 

3.1-2-3 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 39 

3.1-2-4 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 39 

3.1-2-5 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 40 

3.1-2-6 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 40-41 

3.1-2-7 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 42 

3.1-2-8 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 30 

3.1-2-9 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3.1-3-1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หนา 8 

3.1-3-2 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 43 

3.1-3-3 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46 

3.1-3-4 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 45 

3.1-3-5 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 45 

3.1-3-6 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46 

3.1-3-7 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46 

3.1-3-8 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46 

3.1-3-9 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46-47 

3.1-3-10 พุทธเกษตร 

3.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงานฝายแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.go.sa.ku.ac.th) 

3.1-4-2 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หนา 16-17  

3.1-5-1 http://www.ku.ac.th 

3.1-6-1 สรุปผลการดําเนินงานฝายแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนิสิต 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 119 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา34 

3.1-6-2 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 37 

3.1-6-3 คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 30 

3.1-7-1 รายงานการวิจยั เร่ืองความพงึพอใจของนิสิตและบุคลากรตอการใหบริการของกอง

ยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

3.1-7-2 ความพึงพอใจตอการใหบริการของงานทุนและเจรจาธุรกิจของกองวิเทศสัมพันธ 

3.1-7-3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด 

3.1-7-4 การประเมินคุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาล 

3.1-7-5 การประเมินการใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

3.1-7-6 การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักบริการคอมพวิเตอร 

3.1-7-7 การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักการกีฬา 

3.1-7-8 การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

3.1-8-1 โครงการขยายเวลาเปดบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3.1-8-2 โครงการเยี่ยมหนวยงานเพื่อประสานภารกิจ 

3.1-8-3 ผลการปรับปรุงการใหบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ KITS  

3.1-8-4 โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี 

แหลงขอมูล  :   คุณจิรวัฒน  วีรังกร  กองกิจการนิสิต  โทร 0-2942-8304 ภายใน  1256 ตอ 120 

 

ดัชนทีี่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของ
บัณฑิตที่พึงประสงค  

เปาหมาย : ระดับ 4   ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  3.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมทีส่อดคลองกับวสัิยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2. มีการสงเสริมใหสถาบัน และองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้   

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  
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- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย สถาบันและองคกรนิสิต

ทุกส้ินปการศึกษา 

 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันานิสิตอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของ

บัณฑิตที่พึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 4   ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพื่อ

พิจารณาแนวทางการดําเนินงานพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานตางๆ เชน คณะ กอง

กิจการนิสิต  สํานักการกีฬา และองคกรกิจกรรมในทุกวิทยาเขตไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป  

(3.2-1-1) 

2. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิตในทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมนิสิตครบทุกดาน โดยได

กํ า หนด ไ ว ใ นประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร  เ ร่ื อ ง  ข อบั ง คั บ ว า ด ว ย ธ ร รมนูญนิ สิ ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.2-2-1) ซึ่งไดแบงการจัดกิจกรรมนิสิตไว 3 ดานหลัก คือ กีฬา บําเพ็ญประโยชน

และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ดาน ที่ไดกําหนดไว ไดแก กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดตั้งชมรมกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมทั้ง 5 ดานดังกลาว

ครบถวน และกําหนดใหนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเขารวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบทุกคนเชนกัน  

(3.2-2-2) 

3. การจัดโครงการกิจกรรมตางๆ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น 

โดยในสวนของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานนั้น ในสวนขององคกรกิจกรรมนิสิตไดมอบหมายให สภา

ผูแทนนิสิตเปนหนวยงานที่กํากับติดตามดูแลและตรวจสอบการดําเนินงาน ซึ่งไดกําหนดไวในธรรมนูญนิสิต ใน

สวนของมหาวิทยาลัยไดมอบใหกองกิจการนิสิตโดยฝายกิจกรรมนิสิตเปนหนวยงานกํากับดูแล ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต (3.2-3-1) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลและ

ติดตามการดําเนินงานในการดําเนินกิจกรรมของแตละชมรมและแตละโครงการที่องคกรกิจกรรมนิสิตไดจัดขึ้น 

ทั้งนี้ทุกองคกรกิจกรรมนิสิตที่ไดจัดและดําเนินโครงการจะตองจัดทําเอกสารการประเมินโครงการเพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยทราบ (3.2-3-2) ในระดับคณะวิชามีคณาจารย รองคณบดีฝาย กิจการนิสิตในระดับคณะกํากับดูแล 

มีนักกิจการนิสิตใหการดูแลการทํากิจกรรมของนิสิตในคณะอยางใกลชิด 
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4. มหาวิทยาลัยโดยฝายกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตไดนําผลการดําเนินงานขององคกรกิจกรรมนิสิต

มาสรุปและจัดทําเปนรายงานประจําป (3.2-4-1) เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินงาน และไดนําขอสรุปดังกลาวมา

ใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรม ในการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูนํากิจกรรมนิสิต 

หลักสูตร ผูนํากิจกรรมนิสิตเพื่อการพัฒนา โดยในโครงการดังกลาวไดใหผูนํากิจกรรมนิสิตพิจารณารวมกันถึงทิศ

ทางการดําเนินงาน โดยใชขอสรุปดังกลาวเปนฐานในการพิจารณา (3.2-4-2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ระดับ 4  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดกําหนดไวที่ระดับ 4  ทําใหไดคะแนนเทากับ 

1 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินงานเทากับ ระดับ 4 อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้นจึงถือวาผลการ

ดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 3.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกจิการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.2-2-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับวาดวยธรรมนูญนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.2-2-2 โครงการบัณฑิตยุคใหม (กจิกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

3.2-3-1 เอกสารคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 

3.2-3-2 เอกสารการประเมินโครงการกิจกรรมนิสิต (กนส.2) 

3.2-4-1 รายงานประจําปฝายกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.2-4-2 เอกสารการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ หลักสูตร “ผูนํากิจกรรมนิสิต” 

แหลงขอมูล  :   คุณจิรวัฒน  วีรังกร  กองกิจการนิสิต โทร 0-2942-8304 ภายใน  1256 ตอ 120 
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ดัชนทีี่ 3.3 : ระบบอาจารยที่ปรึกษา  

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั/วิทยาเขต  

 2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

 3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต 

 4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั/วิทยา

เขต 

 5. มีการนําผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก  

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก  

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการระบบอาจารยที่ปรึกษา ตามเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 2 ดังนี้ 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับขอบเขตของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีอยูเดิมตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 797/2546 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 (3.3-1-1) ใหมีขอบขายหนาที่ครอบคลุมการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพเพื่อกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต แตไมใชภารกิจโดยตรงใน

การพัฒนาระบบอาจารย ที่ ป รึ กษา  โดยใช ชื่ อ เป นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิ ช าการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีคําส่ังแตงตั้งที่ 2673/2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 โดยมีวาระ 2 ป (3.3-1-

2) ในสวนระดับคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะวิชา 

 2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 (ฉบับแกไขปรับปรุง) หมวด 7 วาดวยสิทธิหนาที่อาจารยที่ปรึกษา (3.2-2-

1)และมีการจัดทําคูมือระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา 

จรรยาบรรณ หนาที่ ขอปฏิบัติ เทคนิคในการใหคําปรึกษา และเครื่องมือขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา (3.2-2-2)  

 3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ซึ่งแตเดิมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ
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พัฒนาทักษะอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 3796/2545 ลงวันที่ 27 

ธันวาคม 2545 เพื่อทําหนาที่ในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาจารยที่ปรึกษา 

(3.2-3-1) โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทักษะ

การใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 8 (3.2-3-2) ซึ่งคณะมีการ

มอบหมายอาจารยทุกทานทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และปญหาทั่วๆ ไป เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต และมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตในระดับคณะ  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนี 3.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่ระดับ 2-3  

แตผลการดําเนินงานในระดับ 1 ไมชัดเจน จึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 1 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดกําหนดไวที่ ระดับ 5 ทําใหไดคะแนน

เทากับ 0 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับ ระดับ 2-3 อยูในเกณฑ 1 

คะแนน แตเนื่องจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งไมมีผลการดําเนินงานในดัชนีนี้ จึงไมมีพัฒนาการ 

ทําใหไดคะแนนพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 3.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 1 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3 -1-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 797/2546 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เร่ือง 

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3 -1-2 คําส่ังแตงตั้งที่ 2673/2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เร่ือง คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรสายวชิาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

3.3 -2-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 (ฉบับ

แกไขปรับปรุง) หมวด 7 วาดวยสิทธิหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 

3.3 -2-2 คูมือระบบอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3 -3-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 3796/2545 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เร่ือง คณะทํางานโครงการ

พัฒนาทักษะอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3 -3-2 รายงานการประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ทักษะการใหคาํปรึกษา

สําหรับอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” รุนที่ 8 
 

แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 : รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสติตอจํานวนนิสติทั้งหมด   

เปาหมาย : รอยละ 100 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  : 6.8 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 60   รอยละ 61 – 79   รอยละ 80 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยตองเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร จํานวน 15 กิจกรรม และมีชั่วโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตจะเขารวม     ซึ่งจําแนก

เปน กิจกรรมกําหนดใหเขารวม และกิจกรรมเลือกเขารวม ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะ

ครอบคลุมถึงกิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือ คานิยม กิจกรรมดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ กิจกรรมดานพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบการ

บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตรายบุคคล โดยนิสิตสามารถตรวจสอบการเขารวม

กิจกรรมของตนเองไดที่ http://nisit.kasetsart.org  เพื่อตรวจสอบกิจกรรมโครงการที่นิสิตไดเขารวมตลอด

ระยะเวลา 4 ชั้นป ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด      

 ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับปริญญา 50,081 คน  เปนนิสิตปริญญาตรี จํานวน  

38,788  คน ระดับปริญญาโท จํานวน 10,018 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 1,236 คน และระดับ

ประกาศนียบัตร จํานวน 39 คน โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต จํานวน 

38,788 คน จากนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 38,788 คน หรือคิดเปนรอยละ 100 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 3.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

โครงการพัฒนานิสิตตอจํานวนนิสิตทั้งหมด  คิดเปนรอยละ100 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่  3  

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ รอยละ 100 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1  

คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินงานเทากับ รอยละ 100 เทากัน ดังนั้นจึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ 

ได 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 3.4 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1 website ของโครงการบัณฑิตยุคใหม  : http;//newgrad.sa.ku.ac.th 

3.4-2 website Transcript  กจิกรรม  :  http;//nisit.kasetsart.org 

3.4-3 คูมือโครงการบณัฑิตยุคใหม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

แหลงขอมูล :  กองกิจการนิสิต และคณะวิชา 
 

องคประกอบที่ 4 การการวจิัย 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยฯ ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จํานวน 9 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อ

สงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริม

พัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและ

การจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการ

ทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งทั้ง 9 ดัชนี 

สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 8 ตัวบงชี้ และกพร. จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

 โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 

4 เทากับ 4.67 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.4 
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                 ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนน
เต็ม 5) 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก

การสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.1 - - ขอ 6 n/a 6 6 n/a 3 3 1 1 5 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู

จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

4.2 - - ขอ  5 n/a 5 5 n/a 3 3 1 1 5 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัย และงานสรางสรรค

จากภายในมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย 

4.3 2.2 4.2.2 บาทตอ

คน 

100,000 173,496.35 131,560.46 103,924.41 3 3 3 1 1 5 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัย และงานสรางสรรค

จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจยั 

 

4.4 2.1 4.2.1 บาทตอ

คน 

200,000 296,851.28 343,718.48 213,120.13 3 3 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนน
เต็ม 5) 

4.5 รอยละของงานวจิัย และงาน

สรางสรรคที่ตี 

พิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้ง 

ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย 

4.4 2.1 4.2.1 รอยละ 40 95.71 78.79 41.16 3 3 3 1 1 5 

4.6 จํานวนผลงานวิจยัและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสทิธิบัตรในป

การศึกษานั้น 

4.4 2.7 4.2.5 ชิ้นงาน 14 46 17 14 3 3 3 1 1 5 

4.7 รอยละของบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง (citation) 

ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย 

4.5 2.6 4.2.4 รอยละ 25 26.19 31.72 26.22 3 3 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนน
เต็ม 5) 

 

4.8 รอยละของอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจยัที่ไดรับทุน

ทําวิจัย และงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยตออาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย 

- 2.4, 

2.5 

4.2.3 รอยละ 50 64.11 74.79 91.25 3 3 3 1 1 5 

 ภายในมหาวิทยาลัย - - - รอยละ 50 37.51 52.25 55.89 2 3 3 1 1 5 

 ภายนอกมหาวิทยาลัย - - - รอยละ 25 26.60 22.54 35.36 2 1 2 1 1 4 

4.9 รอยละของอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจยัที่เขารวม

ประชุมวิชาการ และ/หรือ

นําเสนอผลงานวชิาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  

 5.9  รอยละ 60 62.82 61.64 54.85 3 3 2 0 0 2 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 4 4.67 
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จากตารางที่ 2.4 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4 สามารถบรรลุเปาหมายและมี

พัฒนา 6 ดัชนี  โดยทั้ง 6 ดัชนี มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน และมี 3 ดัชนีไมสามารถบรรลุเปาหมาย

และมีคะแนนต่ําสุด คือ 1 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี สรุปไดดังนี้ 
 

ดัชนทีี่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  

เปาหมาย : 6  ขอ ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ           
 1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค

ที่ใชประโยชนไดจริง 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

 5. มีระบบสรางขวญัและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ  

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.ครบที่ระดับ 6  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการประสานและบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการกําหนดกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

มหาวิทยาลัยฯ (4.1-1-1 , 4.1-1-2) มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผนความตองการ

ภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-1-3) และมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแตการกําหนด

หลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจายเงินวิจัย ตลอดจน

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (4.1-1-4) นอกจากนี้มีการประสานการ

พัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ เร่ืองที่เปนปญหาสําคัญ และความจําเปนในการพัฒนาประเทศ โดยความรวมมือ
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ระหวางอาจารย นักวิจัย หนวยงานตางๆ (4.1-1-5) รวมทั้งมีการสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เพื่อจัดตั้ง

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ดานขาว ยางพารา 

ปาลมน้ํามัน เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร  โดยมีการประชุมอาจารย นักวิจัย ในแตละกลุมเพื่อดําเนินการจัดทํา

โครงการจัดตั้งศูนยฯ (4.1-1-6) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชา และสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีระบบและกลไกในการบริหาร

งานวิจัยที่สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบและ

บริหารจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อใหบริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ(คณะวิชา สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยไดจัดทําฐานขอมูล

งานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอาจารย นักวิจัยสามารถเขาไปปรับปรุง/เพิ่มเติมขอมลู

ได รวมทั้งมีการจัดทําฐานขอมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพัฒนาการ

บริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแตการเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 

การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินวิจัย จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (4.1-2-1) 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย 

นักวิจัยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก ในโครงการวิจัยสาขาตางๆ และการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-3-1) มีฝาย

เครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน และฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน ซึ่งมีเครื่องมือ 

อุปกรณในการใหบริการงานวิจัยและวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-3-2) รวมท้ังมีศูนย/สถานี

วิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหบริการพื้นที่/แปลงทดลองวิจัย(4.1-3-3) นอกจากนี้มีการ

บอกรับฐานขอมูลมาตรฐานสากลเพื่อใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตไดสืบคนขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทําวิจัย 

(4.1-3-4) 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. การจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนางานวิจัย และ

ขีดความสามารถของนักวิจัย (4.1-4-1) มีการใหบริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแตละสาขา 

ใหคําปรึกษาแนะนําอาจารย นักวิจัย ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และวิเคราะหทาง

สถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (4.1-4.2) ตลอดจนมีการรวมทุนระหวาง

มหาวิทยาลัยฯ และคณะ/สถาบัน/สํานักในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม โดยมีอาจารย นักวิจัย

ระดับรองศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง (mentor) ซึ่งเริ่มดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2551 (4.1-4-3) รวมทั้งมีการสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(Specialty Research Unit : SRU) เพื่อสรางทีมวิจัยเชี่ยวชาญในการผลิตงานวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ  

(4.1-4-4) 

5. มหาวิทยาลัยฯ  มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน ไดแก 

การมอบดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองคกรตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ การมอบโลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร

มาตรฐานสากลสูงสุด หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด และนักวิจัยที่มี
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ผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร โดยมอบในงานวันนักวิจัย มก.ซึ่งจัดในชวงเดือนตุลาคม เปนประจําทุกป (4.1-5-1) 

รวมทั้งมีการใหทุนเปนเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย

กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย ซึ่งพิจารณาปละครั้งชวงเดือน

สิงหาคม-กันยายนของทุกป (4.1-5-2) นอกจากนี้ ในป 2551 มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบโล เกียรติบัตร และเงิน

รางวัล แกอาจารย นักวิจัย ตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ ระดับนานาชาติ ในป 2550  (4.1-5-3) 

ตลอดจนมีการจัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 (4.1-5-4) โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อ วันที่ 

30 เมษายน 2551 ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลนักวิจัย และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาติทางเว็บไซต (http://www.rdi.ku.ac.th) ดวย 

6. มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวางอาจารย นักวิจัยกับ

องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

สํ านั กบ ริการวิ ช าการ  และคณะ /สถาบัน / สํ านั กต า งๆ  เ ช น  ความร วมมื อทางการวิ จั ย ระหว า ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ในเรื่องสบูดํา พืชพลังงานทดแทน ความ

รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และลดตนทุนการผลิตออย และโครงการสรางองคความรู และพัฒนาดานออย ความรวมมือกับสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ในโครงการความรวมมือเครือขายธุรกิจนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อตอยอดการผลิตและบริการเชิงพาณิชย เปนตน (4.1-6-1)  
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการพัฒนาระบบและกลไกการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่  6 ขอ ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 6 ขอ ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549  

ที่กําหนดไว 6 ขอ จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง มก. 

4.1-1-2 แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก.  

4.1-1-3 แผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เสนอขอ

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

4.1-1-4 ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอดุหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-5 บันทึกชวยจาํการประชมุพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ 

4.1-1-6 รายงานการประชุมคณะทํางานเครือขายความรวมมอืทางวชิาการดานตางๆ และ

เอกสารโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา 

4.1-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฐานขอมลูบริหาร

จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และเว็บเพจขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 

4.1-3-1 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจาํป 2550 

4.1-3-2 เอกสารแนะนําฝายเครื่องมือวทิยาศาสตรกลางบางเขน และฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน 

4.1-3-3 หนังสือแนะสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-3-4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Databases) 

4.1-4-1 สรุปการจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพเิศษ และเสวนาเพื่อเสริมสรางงานวิจัยและ

พัฒนาบุคลากรวิจัย ปการศึกษา 2550 

4.1-4-2 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองการใหบริการปรึกษาวิจัย 

4.1-4-3 ประกาศสถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. เร่ืองการสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อพฒันานักวจิยัรุนใหม 

4.1-4-4 หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. กลุมโครงการวจิัยเพื่อพฒันาหนวย

ปฏิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญเฉพาะ และรายชื่อโครงการวจิัยทุนอดุหนุนวิจัยเพือ่พัฒนาหนวย

ปฏิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 

4.1-5-1 ประกาศสถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. เร่ืองการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัย 

4.1-5-2 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองหลักเกณฑกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก.ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย และผลการพิจารณาใหการสนับสนุนเงิน

รางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ กองทุนฯ 

4.1-5-3 รางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ป 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-5-4 รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 

4.1-6-1 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือทางการวิจัยและพฒันาระหวาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 

แหลงขอมูล  :  คุณภัทรา ชูวาธิวัฒน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โทร. 081-9130611 ภายใน 1457  
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ดัชนทีี่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

เปาหมาย : 5  ขอ ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ        
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน  

 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได

และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน  

 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ครบทั้ง 5 ขอ 

ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักสงเสริมและฝกอบรมเปนหนวยงานใน

การเผยแพรผลงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ไดแก วารสารขาว เอกสารเผยแพร รายการวิทยุ(จากแฟม

งานวิจัย มก.) รายการโทรทัศน “เกษตรศาสตรนําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน 3 สถานี (ททบ.5 NBT 

และETV) รวมทั้งจัดนิทรรศการ จัดฝกอบรม และการเผยแพรทางเว็บไซต (4.2-1-1,4.2-1-2) นอกจากนี้มีการ

สงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยภายในและตางประเทศ (4.2-1-3) การตีพิมพผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติ (4.2-1-4) ตลอดจนมีการจัดทําวารสารวิชาการที่ไดมาตรฐาน คือวิทยาสาร

เกษตรศาสตร (สาขาวิทยาศาสตร และสาขาสังคมศาสตร) และวารสารวิชาการระดับคณะตางๆ (4.2-1-5) 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยมีระบบการจัดการและการใหบริการความรูการวิจัยในคลังความรูเพื่อการวิจัยดานการเกษตร 

คลังความรูเฉพาะเรื่อง ไดแก ขาว ออย ยางพารา ขาวโพด เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน โดยสามารถสืบคนไดจาก 

website (4.2-2-1) 
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3. มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมทั้งตางประเทศ โดยมีการสรางเครือขายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรในระดับนานาชาติในนาม

ศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) ภายใตการดูแลของสํานักหอสมุด ซึ่งมีศูนยสารสนเทศในเครือขายความรวมมือ 268 ศูนย

ทั่วโลก และมีการสรางเครือขายสารสนเทศเกษตรไทยรวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนจากสารสนเทศรวมกัน ในนามเครือขายสารสนเทศเกษตรไทย ในฐานะของศูนยประสานงาน

สารนิเทศแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร (4.2-3-1)  โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบ และกลไกการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางอาจารย นักวิจัย                

กับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

ไดแก โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. (Kasetsart University Business Incubation Center) โดยการสนับสนุน

จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปน

กลไกเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการใชประโยชนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย (4.2-4-1) ความรวมมือระหวางหนวย

ธุรกิจทดลอง KU GREEN กับบริษัท ซินโคลิฟวิ่ง จํากัด เร่ือง การผลิตกระถางเพาะชําจากแปงมันสําปะหลัง 

ความรวมมือกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ GAP ความรวมมือกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตรในการพัฒนาคุณภาพ และการบรรจุผลิตภัณฑในโครงการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน (4.2-4-2) มีศูนยวิทยาการดานนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) ซึ่งใหบริการดานนวัตกรรมและการสรางองคความรูใหกับอุตสาหกรรม

อาหารของประเทศ รวมทั้งการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และเปน technical arm แกภาครัฐและเอกชน โดยมี

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนแกนหลักรวมกับหนวยงานตางๆ 

(4.2-4-3) นอกจากนี้มีวิทยาเขต ศูนย สถานีวิจัยเปนเครือขายเผยแพรถายทอดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป

ยังนักวิชาการ เกษตรกร และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับ

ชุมชน เชน โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยวนเกษตรตราด (4.2-4-4) โครงการวิจัยและถายทอด

งานวิจัยสูประชาชน (4.2-4-5) เปนตน 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักบริการวิชาการ เปนหนวยงานในการใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรหรือความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ (4.2-5-1,4.2-5-2) และมีการจัดกิจกรรมเผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา (4.2-5-3) ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนอันเกิดจาก

งานวิจัย ซึ่งดําเนินการภายใตระเบียบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2545 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ (4.2-5-4)       

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนพันธุพืช

และพันธุสัตว ซึ่งอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ไดคนควาวิจัยขึ้น (4.2-5-5)       
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ผลการประเมนิ 
- ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 5 ขอ ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 5 ขอ ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน       

- ผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ที่กําหนดไว 5 ขอ  จึงถือวาผลการดําเนินการ

ดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ผลงานการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย ปการศึกษา 2550 

4.2-1-2 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และเว็บไซตสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง มก. 

4.2-1-3 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองการสนับสนุนนักวิจัยในการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ

4.2-1-4 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองการสนับสนุนนักวิจัยในการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

4.2-1-5 ฐานขอมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร และรายชื่อวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-2-1 ระบบการจัดการและใหบริการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.2-3-1 เครือขายสารสนเทศเกษตรนานาชาติ AGRIS และเครือขายสารสนเทศเกษตรไทย 

4.2-4-1 เอกสารประชาสัมพันธศูนยบมเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-BIC) 

4.2-4-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรตางๆ 

4.2-4-3 เอกสารประชาสมัพันธศูนยวิทยาการดานนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) 

4.2-4-4 โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 

4.2-4-5 รายชื่อโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

4.2-5-1 เอกสารการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-5-2 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ประเภทสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ประจําป 

การศึกษา 2550 

4.2-5-3 กิจกรรมการเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ป

การศึกษา 2550 

4.2-5-4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองระเบียบวาดวยการบริหารจดัการทรัพยสิน

ทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ.2545 

4.2-5-5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

การขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุพืชและพันธุสัตว พ.ศ. 2549 

แหลงขอมูล :  คุณภัทรา  ชูวาธิวัฒน   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โทร.  081-9130611 ภายใน 1457  

ดัชนทีี่ 4.3 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรคจากภายในมหาวทิยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : 100,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของกพร. :   4.2.2 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.2 และ 2.3 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19,999 บาท 20,000 – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท  

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 

259,187,486 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏิบัติงานจริง 316 คน 

4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน (259,187,486 

บาท) ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ 103,924.41 บาท/คน 
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ผลการประเมนิ 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ

งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย คิดเปน 

103,924.41 บาท/คน  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 100,000 บาท  ทําใหได คะแนนเทากับ 

1 คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปน  103,924.41 บาท/คน  

ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549  ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปน 131,560.46 บาท/คน แตอยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวามีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

4.3-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.3-4 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  

2550  (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm) 
 

แหลงขอมูล  : คุณมาลี สกุลนิยมพร  สถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. โทร. 081-0926676 ภายใน 1459  

 
ดัชนทีี่ 4.4 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  
เปาหมาย : 200,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของกพร. :   4.2.2 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.2  

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 34,999 บาท 35,000 – 49,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 50,000 บาท  

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ 
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1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  

531,521,607 บาท ซึ่งเปนภายในประเทศ จํานวน 74 แหลง และจากภายนอกประเทศ 12 แหลง 

(4.3-5) 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏิบัติงานจริง 316 คน 

4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน (531,521,607 

บาท) ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ 213,120.13 บาท/คน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ

งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบคุลากรวิจัย คิดเปน 

213,120.13 บาท/คน  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดาํเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่  200,000 บาท  ทําใหไดคะแนนเทากับ 

1 คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปน 213,120.13 บาท/คน 

ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คิดเปน 343,718.48 บาท/คน  แตอยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนนเทากัน ดังนั้น จึงถือวามีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.4 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.4-12 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

4.4-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.4-3 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  

2550  (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm) 

4.4-4 แหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

แหลงขอมูล  : คุณมาลี สกุลนิยมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โทร. 081-0926676 ภายใน 1459  
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย 

เปาหมาย : รอยละ 40 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.2.1 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.4 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.1 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 29  รอยละ 30 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับ รอยละ 40  

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รวบรวมผลงานที่ตีพิมพเผยแพร และสํานักงานบริการ

วิชาการ ดูแลงานทรัพยสินทางปญญา ทําหนาที่ดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีเขียนคําขอรับสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต  โดยในป

การศึกษา 2550 มีจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา รวม 1,024 ชิ้นงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1,010 รายการ 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

จํานวน 14 ชิ้นงาน 

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน 

4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏบิัติงานจริง 316 คน 

5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจํา และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ (1,024 / 2,494) x 100 คิดเปน รอยละ 41.06 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย คิดเปนรอยละ 41.06  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 40  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน        
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- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน  คิดเปนรอยละ 41.06 ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 78.79 แตอยูในเกณฑประเมิน  3 

คะแนนเทากัน ดังนั้น จึงถือวามีพัฒนาการ ได 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.5 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ  5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.5-1 รายชื่องานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ปการศึกษา 2550   

4.5-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.5-3 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 

2550(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm) 

4.5-4 แฟมเก็บขอมูลคําขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร ป 2550 

4.5-5 แฟมเก็บขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนสิุทธิบัตร 

4.5-6 ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา มก. 

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักงานบริการวิชาการ 

 
ดัชนทีี่ 4.6 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีไ่ดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น  
เปาหมาย : 14 ชิ้นงาน ตัวชี้วัดของกพร. :   4.2.5 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.4 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.7 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหสํานักงานบริการวิชาการ  โดยงาน

ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งยบุรวมมาจากศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน ทําหนาที่ดําเนินการให

คําปรึกษาและแนะนําวิธีเขียนคําขอรับสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาแกบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต โดยในปการศึกษา 2550 มีจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ได
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การดําเนินการขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทตามขั้นตอนของกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย ดังนี้   

1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ได รับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ 

อนุสิทธิบัตรในปการศึกษา 2550 จํานวน 17 ชิ้นงาน 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดยื่นคําขอจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตรในปการศึกษา 2550  จาํนวน 42 ชิน้งาน 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมดที่อยูระหวางการตรวจสอบเบื้องตนจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา จาํนวน 219 ชิ้นงาน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 17 ชิ้นงาน  

ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 14 ชิ้นงาน ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลงาน 14 ชิ้น ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 17 ชิ้น แตอยูในเกณฑการประเมิน 3 คะแนนเทากัน  จึงถือวาผล

การดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.6 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.6-1 แฟมเก็บขอมูลคําขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร ป 2550 

4.6-2 แฟมเก็บขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนสิุทธิบัตร 

4.6-3 ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา มก. 
 

แหลงขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ 
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ดัชนทีี่ 4.7 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาตติออาจารยประจาํและ
บุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : รอยละ 25 ตัวชี้วัดของกพร. :   4.2.4 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  4.5 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.6 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน

Referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ดังนี้ 

1. บทความวจิัยทีไ่ดรับการอางองิ  (Citation) ในReferred journal ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI) 

จํานวน  675  บทความ 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน   

4. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในReferred journal ในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ 675/2,574 คิดเปน  

รอยละ 26.26 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัย คิดเปนรอยละ 26.22  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวรอยละ 25  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 26.22  ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 31.72 แตอยูในเกณฑประเมิน  3 

คะแนนเทากัน  ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการได  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.7 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.7-1 รายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal .ฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ (ISI) 

4.7-2 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปการศึกษา 2550 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm) 

หมายเหตุ :  บทความวจิัยทีไ่ดรับการอางองิเปนขอมูลที่สืบคนจากไดฐานขอมูล ISI ซึ่ง

เปนฐานขอมูลระดับนานาชาติเทานั้น 
 

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 
ดัชนทีี่ 4.8 : รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจาํและ
บุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : รอยละ 50 ตัวชี้วัดของกพร. :  4.2.3 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  2.4 และ 2.5 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจํานวน 1,028 คน 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏบิัติงานจริง 316 คน 

4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ (2,276/ 2,494) x 100 

คิดเปน รอยละ 91.25 
ผลการประเมิน 

- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่

ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย คิดเปนรอยละ 91.25  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน   
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- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวรอยละ 50  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 91.25 เพิ่มขึ้นจาก

รอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 74.29 ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาวมีพัฒนาการได  1 คะแนน     

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.8 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.8-1 รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.8-2 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2550  

(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm) 

หมายเหตุ : 1. จํานวนบุคลากรวิจัยนับรวมบคุลากรทุกตําแหนงที่ทําการวิจัย เชน 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย นักวชิาการเกษตร ครู   วิศวกร นักเอกสารสนเทศ ฯลฯ ที่ไดรับ

ทุนวิจัย ทั้งในฐานะภาพหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการ ไมนับซ้ําแมวาผูวิจัย เปน

ทั้งหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ หรือ ไดรับทุนมากกวา 1 ทุน 

2. ขอมูลบุคลากรวิจัยเก็บขอมลูตามปงบประมาณ โดยอางองิขอมูลจากดชันี 4.3 และ 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่อาจารยและบคุลากรวิจัยไดรับทุน 
 

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 
ดัชนทีี่ 4.9 : รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  
เปาหมาย : รอยละ 60 ตัวชี้วัดของกพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.9 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 39 รอยละ 40 – 59   รอยละ 60 หรือมากกวา  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบคุลากรวิจัย ดังนี้ 
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1. อาจารยประจาํและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรอืนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 1,368 คน (อาจารย 1,182 คน นักวิจัย 186 คน) 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏบิัติงานจริง 316 คน 

4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เทากับ (1,368/ 2,494) x 100 คิดเปน รอยละ 

54.85 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 4.9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่

เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอย

ละ 54.85  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 60  ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 54.85 ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 61.64 ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาวไมมีพัฒนาการได  0 คะแนน       

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 4.9 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  2 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.9-1 รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวชิาการและ/หรือ นําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จํานวน 7 ดัชนี  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การบริการวิชาการแกสังคมที่เปนหนึ่งในภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด

และในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิด

คาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และ

สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ

สถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อ

ตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบัน

ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร 

มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารย สรางเครือขายกับองคการตางๆ  ซึ่งเปนแหลงงานของนิสิตและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการ

ใหบริการวิชาการ ซึ่งทั้ง 7 ดัชนี สอดคลองกับตัวบงชี้ ของ สกอ.จํานวน 3 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และ 

กพร. จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 

5 เทากับ 4.86 คะแนน   สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่  2.5 
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      ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

5.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

5.1 3.2 4.3.3 ระดับ 5 n/a 5 7 n/a 3 3 1 1 5 

5.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย

ประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการ วิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการวิชาการ 

ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ชี พ ใ น

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ

นานาชาติต ออาจารย

ประจํา  

5.2 3.2 4.3.3 รอยละ 35 41.18 46.25 38.94 3 3 3 1 1 5 

5.3 ร อ ยละขอ งกิ จ ก ร รม /

โครงการบริการวิชาการ

5.3 3.1 4.3.1 รอยละ 85 150.47 114.44 90.96 3 3 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน 

ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ

นานาชาติต ออาจารย

ประจํา  

5.4 มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ

ประสบการณจากการ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ

วิ ช า ชี พ ม า ใ ช ใ น ก า ร

พัฒนาการเรียน การสอน 

และการวิจัย   

- 3.3 - ขอ 4 4 4 5 3 3 3 1 1 5 

5.5 คาใชจายและมูลคาของ

หนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา 

 

- 3.4 - บาทตอ

คน 

200,000.00 211,581.52 482,254.80 239,143.86 3 3 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

5.6 

 

รายรับในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารย

ประจํา 

- 3.6 - บาทตอ

คน 

49,225.51 n/a n/a 290,369.51 n/a n/a 3 1 0 4 

5.7 

 

จํ านวนชั่ ว โม ง เฉลี่ ยที่

อาจารยประจําใหบริการ

วิชาการและวิ ชาชีพที

ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสร าง

ความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติต ออาจารย

ประจํา  

- - 4.3.2 ชั่วโมง

ตอ

สัปดาห

ตอคน 

3.5 n/a 2.37 6.91 n/a 2 3 1 1 5 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 5 4.86 
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จากตารางที่  2.5  พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง 7 

ดัชนี  และมีพัฒนาการ จํานวน 6 ดัชนี ซึ่งมีผลจํานวน 6 ดัชนีมีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ยกเวน ดัชนีที่ 5.6 มี

ระดับคะแนนต่ําสุด 4 คะแนน 
 

ดัชนทีี่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ  
มหาวิทยาลัย    

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  5.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่

กําหนด 

 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

 6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยง และบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ

สอน หรือการวจิัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 7. มีการประเมินสมัฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชือ่มโยง และบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงาน ในเรื่องระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย ดําเนินการได  7 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม โดย

มหาวิทยาลัยมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยกําหนด

เปนนโยบายและแผนการปฏิบัติการดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550-2554 (5.1-1-1)และไดจัดการประชุมสัมมนา 

ชี้แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยแลว ในงานประชุมสัมมนาผูบริหารและ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางงานบริการวิชาการและชี้แจง

วิธีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 (5.1-1-2) 
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2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทําหนาที่ในการ

กําหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่บริหารการบริการวิชาการใหเปนไปตามนโยบาย 

และทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใหบริการ

วิชาการของหนวยงาน(เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดมีการ

ออกระเบียบเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2547 

เพื่อเปนกฏเกณฑใหกับบุคลากรใชในการใหบริการวิชาการ รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติและดําเนินโครงการ

พัฒนาวิชาการ (เพิ่มเติม) เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการรับงานบริการวิชาการ ในการ

เสริมสรางศักยภาพความพรอมในการใหบริการวิชาการ ภายใตระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2547 และมีการ

กําหนดสัดสวนภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการในการใหบริการวิชาการ (5.1-3-1)   

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและ

ผลผลิต(5.1-4-1)  และมีการประเมินผลเพื่อรายงาน ตาม ก.พ.ร.และสมศ.ของมหาวิทยาลัย(5.1-4-2)  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม คือมีแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ (สปค.01) (รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) (5.1-5-1)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะใหเปลา เพื่อกระตุน

และตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลก เชน เร่ืองแนวทางการผันน้ําจากแมน้ําโขง 

เพื่อแกวิกฤตการขาดแคลนน้ําในภาคอีสาน เร่ืองไมยูคาลิปตัส : โอกาสทางเลือกพลังงานไทย เร่ืองสถานการณ

ราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย และเรื่องกูเศรษฐกิจ ฝาวิกฤติพลังงาน ฯลฯ 

6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยง และบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน เชน ในแผนการสอนรายวิชา 007453  อาหารและเครื่อง

ปลูก ระบุการ บูรณาการกับ โครงการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในผลผลิตพืชสวน   การบูรณาการโครงการพัฒนา

วิชาการ การจัดการศัตรูพืชและควบคุมคุณภาพของพืชผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส มาใชรวมกับรายวิชา 

011411 Fundamentals of Pest Management (การจัดการศัตรูพืชเบื้องตน) เปนตน 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินสัมฤทธิผล

และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับ

งานวิจัย เชน  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชแบคทีเรียทีบีเพื่อการทําเกษตรดีที่เหมาะสม มาใชรวมกับ

งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑแบคทีเรีย Bacilius thuringientsis สายพันธุไทยของภาควิชาโรคพืชฯ เปนตน 
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ผลการประเมนิตนเอง 
-    ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการบริการทาง 

     วิชาการแกสังคมที่ระดับ 7 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

-    ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

-     ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 7 เพิ่มขึ้นจากรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผล

การดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  5  คะแนน  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550 – 2554 

5.1-1-2 รายงานประชุมสัมมนาชี้แจงวธิีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อ วนัที่ 7 

สิงหาคม 2550 

5.1-2-1 คําส่ังประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ  คณะกรรมการบริหาร

การบริการวิชาการ  และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Forum) ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ดานประกันคุณภาพ ดานวิเทศสัมพันธ ดาน

การพัฒนาสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิต และคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม 

5.1-3-1 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2547 

5.1-4-1 บทสรุปผูบริหาร ผลการประเมินการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการตางๆ 

5.1-4-2 รายงานการประชุม กพร. สรุปผลปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 3/2551 วันพฤหัสบดีที่ 24 

เมษายน 2551 ณ หองประชุม กําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

5.1-5-1 แบบฟอรมแผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

(สปค.01) 

5.1-5-2 รายงานสรุป การประชมุระดมความคิดเห็น เร่ือง แนวทางการผันน้ําจากแมน้ําโขง 

เพื่อแกวิกฤตการขาดแคลนน้ําในภาคอีสาน 

5.1-5-3 รายงานสรุป การเสวนา เร่ือง ไมยูคาลิปตัส:โอกาสทางเลือกพลังงานไทย 

5.1-5-4 รายงานสรุป การสัมมนาพิเศษ เร่ือง สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย 

5.1-5-5 รายงานสรุป การประชมุสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กูเศรษฐกิจ ฝาวิกฤติพลังงาน 
 

แหลงขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ 
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ดัชนทีี่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดบันานาชาตติออาจารยประจํา  

เปาหมาย : รอยละ 35 ตัวชี้วัดของ กพร. :   4.3.3 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  5.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  3.2 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรือมากกวา  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา  2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 878 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ 38.94 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา คิดเปนรอยละ 38.94 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 35 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 38.94  ลดลงรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 46.25 แตยังไดคะแนนตามเกณฑประเมิน 3 

คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1 รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปการศึกษา 2550 

แหลงขอมูล : สํานักสงเสริม และฝกอบรม 
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ดัชนทีี่ 5.3 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย  

เปาหมาย : รอยละ 85 ตัวชี้วัดของ กพร. :   4.3.1 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  5.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  3.1 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน ลาศึกษาตอ 77 คน 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน โดยมีสํานักสงเสริมและฝกอบรม ทําหนาที่ใหความรูแกประชาชน โดย

มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาขาติ ทั้งสิ้น 1,981 กิจกรรม/โครงการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ90.96  
 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย

ประจํา คิดเปนรอยละ 90.96 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 85 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1  คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.96 ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ114.44 แตอยูในเกณฑประเมิน 3 

คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน ประเทศชาติและนานาขาติ 

ทั้งสิ้น 2,917 กิจกรรม/โครงการ 

แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
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ดัชนทีี่ 5.4 : มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชพีมาใชใน
การพัฒนาการเรียน การสอน และการวจิัย   

เปาหมาย : 4 ขอ ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  3.3 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ           
 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

 2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการเรียนการสอน อยาง

นอย 1 โครงการ 

 3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 

โครงการ 

 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการเรียนการสอนและ

การวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

 5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 

1 โครงการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยสวนใหญ 

มีผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 5 ขอ   

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม โดยกําหนดเปนนโยบายและแผนการดานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 – 2554 พรอมจัด

ประชุมสัมมนาชี้แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตาม

แผนงานของมหาวิทยาลัย 

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน โดยคณะ

วิชาในมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการสอนโดยสอดแทรกองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ เชน 

คณะเศรษฐศาสตรในCourse syllabus รายวิชา 101312 เศรษฐกิจไทย (ภาคอุตสาหกรรม) โครงการการจัดทํา

และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใตโครงการจัดทําและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการ

ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีหนวยงานสนับสุนนภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการชวยในการวิจัยหรือการทดลอง

ปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาอีกดวย เชน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร เปนตน 
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3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 

โครงการ โดยคณะวิชาในมหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ และสามารถนําความรูจากโครงการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพของหนวยงานสนับสนุนที่มีการใหความรูในสาขาวิชาแนวทางเดียวการนํามาประยุกตใช

ในการวิจัย เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ํามังคุดพรอมดื่ม น้ํามังคุดเขมขน ซอส

มังคุด ชามังคุด เปนตน 

4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ซึ่งคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัยไดเปนอยางดี 

5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยคณะวิชา

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะสังคมศาสตร มีการบูรณาการวิชา

จิตวิทยาคลินิก โดยใหนิสิตบริการวิชาการจิตวิทยาคลินิก และนําขอมูลมาประกอบการทําวิจัย เปนตน 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําความรูและประสบการณ

จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยที่ 5 ขอ ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 4 ขอ ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ 5 ขอ มากกวารอบปการศึกษา 

2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการ

ดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.4 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-1 นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550 – 2554 

5.4-2 รายงานประชุมสัมมนาชี้แจงวธิีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อ วนัที่ 7 

สิงหาคม 2550 

5.4-3 คําส่ังประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ  คณะกรรมการบริหารการ

บริการวิชาการ  และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Forum) 

ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ดานประกันคุณภาพ ดานวิเทศสัมพันธ ดานการพัฒนา

สถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิต และคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

5.4-4 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2547 

5.4-5 ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หรอืหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวล

ประสบการณจากการใหบริการแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

แหลงขอมูล : คณะวิชา  
 
ดัชนทีี่ 5.5 : คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา   
เปาหมาย : 200,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  3.4 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4,999 บาท/คน 5,000 – 7,499 บาท/คน มากกวา 7,500 บาท/คน 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน ลาศึกษาตอ 77 คน 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่

ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมซึ่งมีทั้งการบริการแบบใหเปลา และคิดคาบริการทั้งหมด จํานวน 

1,981 โครงการ/กิจกรรม ทําใหมีคาใชจายและมูลคาของการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม เทากับ 

520,855,278.51 บาท ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา คิดเปน 239,143.83 บาท/คน  
 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายและมูลคาของหนวยงาน

ที่มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา คิดเปน 239,143.83 บาท/คน ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 200,000 บาท/คน ทําใหไดคะแนน

เทากับ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปน 239,143.83 บาท/คน 

ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ที่มีผลการดําเนินงานคิดเปน 482,254.80 บาท/คน แตยังอยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.5 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.5-1 แบบเก็บขอมูลดิบ (สํานัก ที ่2.7) การบริการวิชาการ (คณะวิชาที่ 5.3) 
 

แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม และหนวยงานภายใน 
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ดัชนทีี่ 5.6 : รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชพีของมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจํา   

เปาหมาย : 49,225.51 บาท/คน ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  3.6 
  

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 14,999 บาท/คน 15,000 – 19,999 บาท/คน 20,000 บาท/คน หรือมากกวา  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน ลาศึกษาตอ 77 คน 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีรายรับจากการใหบริการวิชาการ และ

วิชาชีพ ในสวนของหนวยงานภายใน และสวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งแบบใหเปลาและคิดคาบริการทั้งสิ้น 

632,424,794.03 บาท  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา คิดเปน 290,369.51 บาท/คน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายและมูลคาของหนวยงาน

ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา คิดเปน 290,369.51 บาท/คน ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 49,225.51 บาท/คน ทําใหไดคะแนน

เทากับ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑการประเมิน 3 

คะแนน ซึ่งรอบปการศึกษา 2549 ไมมีการประเมินฯ ในดัชนีดังกลาว ดังนั้น จึงถือวาผลการ

ดําเนินงานดังกลาวไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.6 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 4 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.6 -1 แบบเก็บขอมูลดิบ (สํานักที่ 2.7) การบริการวชิาการ (คณะวชิาที่ 5.3) 

5.6 -2 แฟมโครงการ/กิจกรรมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
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ดัชนทีี่ 5.7 : จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพที
ตอบสนองความตองการพฒันาและเสรมิสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

เปาหมาย : 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห/คน ตัวชี้วัดของ กพร. :   4.3.2 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวา 2 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 2 – 4 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 5 – 7 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน ลาศึกษาตอ 77 คน 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน และมีใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ จํานวน 1,981โครงการ/กิจกรรม คิด

เปน 15,038.60 ชั่วโมง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติตออาจารยประจํา คิดเปน 6.91 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 5.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําคิดเปน 6.91 ชั่วโมง/สัปดาห/คน ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว คิดเปน 3.5 ชั่วโมง/สัปดาห/คนทําใหได

คะแนนเทากับ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปน 6.91 ชั่วโมง/สัปดาห/คน  

เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปน 2.37 ชั่วโมง/สัปดาห/คน  ดังนั้น จึงถือ

วาผลการดําเนินงานดังกลาวมีพัฒนาการ ได 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 5.7 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมินระดับ
คะแนน 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.7 -1 โครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาต ิ
 

แหลงขอมูล : คณะวิชา 
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องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตามดัชนีที่กําหนดในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 3 ดัชนี  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ถือเปนพันธกิจ

สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการ

ดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา

และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน  ไดแก มาตรฐานดาน

นโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และ

เชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ  สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น  และเปนองคประกอบที่

มุงเนนใหมีการอนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญา

ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ง

การสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล ซึ่ง

ทั้ง 3 ดัชนี มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และ กพร. จํานวน 1 

ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 

6 เทากับ 3.67 คะแนน   สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่  2.6 
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             ตารางที่ 2.6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1 - - ระดับ 6 n/a 4 4 n/a 3 3 0 1 4 

6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

ตอจํานวนนิสิต   

- 4.1 - รอยละ 3 8.17 10.86 5.39 3 3 3 1 1 5 

6.3 รอยละของคาใชจายและมลูคาที่

ใชในการอนุรักษพัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

- 4.2 4.4.3 รอยละ 1.50 1.59 1.66 0.65 3 3 2 0 0 2 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 6 3.67 
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จากตารางที่ 2.6 พบวา ผลการดําเนินงานของดัชนีในองคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ดัชนี โดยมีจํานวน 2 

ดัชนี ที่บรรลุเปาหมายและพัฒนาการ ดัชนีที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน ไดแก ดัชนีที่ 6.1 และ6.2 

สวนดัชนีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 2 คะแนน คือ ดัชนีที่ 6.3.รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี สรุปได

ดังนี้   

 

ดัชนทีี่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

เปาหมาย : ระดับ 6 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  6.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 

 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่น ๆ 

 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจดัทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 

เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที

แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มคีวามรวมมือในการใหการบริการ

วิชาการดานศลิปวัฒนธรรมกบัสังคมในระดับตาง ๆ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานระดับ ครบที่ระดับ 6   ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ไดแก 

นโยบายการบริหารและแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2550-2554 นําเสนอเขาที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (6.1-1-1) และแตละฝาย 

คณะ สํานัก สถาบัน รวมนําไปสูการปฏิบัติ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ คือ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สํานักพิพิธภัณฑฯ ไดจัดทําแผนงาน / 

โครงการรองรับ แสดงในรายงานการประเมินตนเอง (6.1-1-2) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ

แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยไทย เร่ืองพรรณพืช

ใหสี ธ ทรงอนุรักษสูผาทอของชนเผาไท (6.1-2-1) โครงการพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผา

ไทสมัยกอนประวัติศาสตร (6.1-2-2) สัมมนาวิชาการนานาชาติ เร่ือง “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไท และภูมิปญญา

วัฒนธรรมการเกษตรของชนชาติไท” (6.1-2-2) และโครงการอื่น ๆ ตามสรุปผลการดําเนินงานของสํานัก

พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรในรอบปการศึกษา 2550 (6.1-2-3) 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

ไดแก 

- การเรียนการสอน ในวิชา 361414 ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม (Cultural Aspects of the Thai 

Language) ในหัวขอพรรณไมในวัฒนธรรม การแตงกายของชนเผาไท สวนประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาของชนเผาไท ไดมาใชพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้มีนิสิตสาขาวิชาพฤกษศาสตร วนศาสตร 

นักศึกษาคณะศิลปกรรม วิทยาเขตเพาะชาง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (6.1-3-1) 

- การวิจัย  โครงการวิจัย  “ภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไทยในสมัยกอน

ประวัติศาสตร” ของ ผศ.อรไท ผลดี ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก สวพ.มก. (6.1-3-2) 

- การบริการวิชาการใหกับบุคคลภายนอก เพื่อเปนแหลงศึกษา เปนแหลงเผยแพรวัฒนธรรม

ใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนตน (6.1-3-3) 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยจัดทําพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไท เผยแพรผานสิ่งพิมพ วิดีทัศน และ

เว็บไซต และไดจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เร่ือง “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทและภูมิปญญาวัฒนธรรม

การเกษตรของชนชาติไท” (6.1-4-1)(6.1-4-2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 6.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ระดับ 4  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 6  ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 4 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 

3 คะแนน เทากับจากรอบปการศึกษา 2549 ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มพีัฒนาการ 

ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 6.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมนิ
เทากับ  4  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 นโยบายการบรหิารและแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม พ.ศ. 2550-

2554 

6.1-1-2 รายงานการประเมินตนเอง สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 

6.1-2-1 โพสตทูเดย (วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550) พรรณพืชใหสี 

6.1-2-2 พิธีเปดพิพิธภณัฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไท และการสัมมนา

วิชาการนานาชาติ เร่ือง “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไท และภูมิปญญาวัฒนธรรม

การเกษตรของชนชาติไท” 

6.1-2-3 รายงานผลการดําเนินงาน 

6.1-3-1 จดหมายขอความอนุเคราะหขอขอมูลเพือ่การศึกษา ดูงาน 

6.1-3-2 โครงการวิจัย “ภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไทยในสมัยกอน

ประวัติศาสตร”  

6.1-3-3 จดหมายขอความอนุเคราะหเขาชมพิพิธภัณฑ 

6.1-4-1 ขออนุญาตเขาชมเพื่อเก็บขอมูลพิพิธภัณฑ เพื่อจัดทําฐานขอมูลพิพธิภัณฑในประเทศ

ไทยออนไลน และจดหมายขอยืมอุปกรณจัดนิทรรศการขาวไปแสดงที่สยามนิรมิต 

6.1-4-2 โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาต ิ

แหลงขอมูล :   คุณอรไท ผลดี   ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  โทร. 089-9255964 

 
ดัชนทีี่ 6.2 : รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต  (สมศ. 4.1) 
เปาหมาย : รอยละ 3 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  4.1 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหคณะวิชาดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ  

กิจกรรมการอนุรักษดนตรีและนาฏศิลป  กิจกรรมการอนุรักษทางดานเกษตร เปนตน  เพื่อใหนิสิตและบุคลากร
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เขารวมไดอยางทั่วถึง โดยมีกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิตดังนี้ 

1. กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา 2550 

เทากับ 1,640 กิจกรรม (6.2 – 1 ) 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษา 2550  เทากับ  30,442.41  คน  (6.2-2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 6.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต  คิดเปนรอยละ 5.39 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 3 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 5.39 ลดลงกวารอบ

ปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 10.86  แตอยูในเกณฑประเมินเทากับ 3 

คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 6.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มผีลการประเมนิ
เทากับ  5  คะแนน  

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.2 -1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

จากสวนกลางมหาวิทยาลัย  คณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน ในปการศึกษา 2550 

6.2 -2 ตารางแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลา(FTES)และจํานวนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ ปการศึกษา 2550 
 

แหลงขอมูล :  คณะวิชา  หนวยงานสนับสนุน กองกลาง และสํานักงานวิทยาเขต 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.3 : รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  
เปาหมาย : รอยละ1.50 ตัวชี้วัดของ กพร. :   4.4.3 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  4.2 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 0.01 – 0.49 

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 0.50 – 0.99  

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 1.00 หรือมากกวา 

ของงบดําเนินการ 
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ผลการดําเนินงาน  
       ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบการดําเนินการ ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา  

2550 เทากับ 1,640 กิจกรรม โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2550  เทากับ 26,192,641.94  บาท (6.3 -1) 

2.  งบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2550  เทากับ 4,015,830,936.14 บาท (6.3 – 2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 6.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 0.65 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ1.50 ทําใหไดคะแนนเทากับ  

0 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 0.65 อยูในเกณฑ

ประเมิน 2 คะแนน  ลดลงกวารอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 1.66 ซึ่ง

อยูในเกณฑประเมิน เทากับ  3 คะแนน ดังนั้น ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 จึงไมมี

พัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 6.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  2  คะแนน  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.3-1 คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม  ในปการศึกษา 2550 

6.3-2 งบดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2550 

 

แหลงขอมูล : คณะวิชา  หนวยงานสนับสนุน กองกลาง และสํานักงานวิทยาเขต 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ จํานวน  

13 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนํา เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่

บริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(good governance) รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการ

ฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน และการศึกษาตอทั้งในประเทศ และตางประเทศอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งทั้ง 

13 ดัชนี มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 11 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 6 ตัวบงชี้ และ กพร. จํานวน 5 

ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบ 

ที่ 7 เทากับ 3.85 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.7 
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         ตารางที่ 2.7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดใน

ระดับสากล  

7.1 5.1 13 ขอ 5 5 5 3 3 3 1 0 0 1 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย 

7.2 - - ระดับ 4 n/a 4 4 n/a 3 3 1 1 5 

7.3  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู

องคการเรียนรู โดยอาศัยผล

การประเมินจากภายใน 

และภายนอก 

7.3 5.2 20 ระดับ 5 4 4 1 3 3 1 0 0 1 

7.4 มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  

7.4 - - ระดับ 4 n/a 4 5 n/a 2 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจยั  

7.5 5.5 18 ระดับ 4 3 4 6 3 3 3 1 1 5 

7.6 ระดับความสําเร็จในการ 

เปดโอกาสใหบุคคล 

ภายนอกเขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

7.6 - - ระดับ 5 n/a 5 5 n/a 3 3 1 1 5 

7.7 รอยละของอาจารยประจํา 

ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ      

รางวัลดานการวิจัย  

7.7 - - รอยละ 2 n/a 3.77 4.78 n/a 3 3 1 1 5 

7.8 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา  

7.8 - - ระดับ 5 n/a 5 5 n/a 3 3 1 1 5 

7.9 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี ้และเปาหมาย

ของระดับองคกร 

7.9 - - ระดับ 5 n/a 4 8 n/a 1 3 1 1 5 
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ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

สูระดับบุคคล   

7.10 รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

5.4 - 6 รอยละ 75 n/a 82.50 69.49 n/a 2 1 0 0 1 

7.11 การใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 

8.2 5.4 - ระดับ 4 3 4 5 2 3 3 1 1 5 

7.12 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจํา 

- 5.10 - บาทตอ

คน 

25,000 23,899.12 19,854.23 29,546.84 3 3 3 1 1 5 

7.13 รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 

- 5.11 - รอยละ 75 59.57 69.76 69.54 2 2 2 0 0 2 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 7 3.85 
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จากตารางที่ 2.7 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในองคประกอบที่ 7 เทากับ 3.85 โดยดัชนีที่มีผล

การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  และมีพัฒนาการ พรอมทั้งเปนดัชนีที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน 

จํานวน 9 ดัชนี จาก 13 ดัชนี ไดแก ดัชนีที่ 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,  7.8, 7.9, 7.11 และ 7.12 สวนดัชนีที่มีระดับ

คะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน มีจํานวน 3 ดัชนี ไดแก ดัชนีที่ 7.1, 7.3 และ 7.10 รายละเอียดของการประเมิน

รายดัชนี สรุปไดดังนี้ 
 

ดัชนทีี่ 7.1 : สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดบัสากล  

เปาหมาย : 5  ขอ ตัวชี้วัดของ กพร. :   13 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.1 
  

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ        
 1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

 2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

มากกวาปละ 2 ครั้ง  

 3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชมุแตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

 4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม

หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  

 5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน 

โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 3 ขอ ดังนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยอธิการบดีเมื่อเขารับตําแหนงไดจัดทํานโยบายการบริหารตามวาระการดํารงตําแหนงในระหวางวันที่ 16 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 – 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2550 ซึ่งที่
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม อธิการบดีและ

คณะผูบริหารไดนํากรอบนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการ

บริหารงานดานตางๆ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมคร้ังที่ 5/2550   (7.1-1-1)  นอกจากนี้สภา

มหาวิทยาลัยยังไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหขอเสนอแนะในแนวนโยบายดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอีก  

ดังตอไปน้ี (7.1-1-2) 

 ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 ไดใหความเห็นชอบแผนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2551 อนุมัติการปรับแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – 2551) เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 ใหความเห็นชอบรางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และในการประชุม คร้ังที่ 2/2551 ใหความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 ในการประชุมครั้งที่ 4/2551   อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ป พ.ศ. 

2551 -2554    

 ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  

 ดานหลักสูตร/การจัดการศึกษา อนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ในการประชุมคร้ังที่ 8/2550 และใหขอคิดเห็นในการควบคุมคุณภาพนิสิตและ

บัณฑิตศึกษาของแตละวิทยาเขตใหไดมาตรฐานเดียวกันในการประชุมครั้งที่ 7/2550 

 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ซึ่งเขาดํารงตําแหนงใหม

ตองนําเสนอนโยบาย และวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยฯ ดังปรากฏในวาระการประชุม คร้ังที่ 7/2550 และครั้งที่ 

10/2550 

2. สภามหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกวาปละ 

2 ครั้ง (จํานวน 9 ครั้ง) ดังนี้ (7.1-1-2 เหมือนขอ 1) 

 ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง 

งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (2) รายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

 ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1)  ความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) รายงานผล

การดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 
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 ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) บทสรุปจากรายงานประจําปศูนย

ฝกอบรมวนศาสตรชุมชน (2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมหนวยงาน

สนับสนุนการเรียนการสอน และกลุมสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งประจําปการศึกษา 2549 (3) รายงานผล

การดําเนินงานของคณะสํานัก สถาบัน ประจําป 2549 

 ในการประชุมครั้งที่ 10 /2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการและวิจัย

ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน

ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก (3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุม

สาขาวิทยาศาสตร ประจําป 2550 (4) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําป การศึกษา 

2549 

 ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน 

สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 

 ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก (2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชา

และวิทยาเขต ประจําป 2550 (3) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 

 ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ คร้ังที่1 

และคาใชจายประจําปงบประมาณ 2550 (2) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําป

การศึกษา 2549 (3) รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2551 ติดตามการปฏิบัติงานคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

3. มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งส้ิน 12 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 100 ของแผน 

ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 78.13 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม คิดเปนรอยละ 50 (7.1-3-1, 7.1-3-2 และ 7.1-3-3) 

4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา คือ 

นายกสภามหาวิทยาลัยประเมินผลงานอธิการบดีในคราวเดียวกัน การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น

เงินเดือน แตอยางไรก็ตาม หลักเกณฑการประเมินผลงานของอธิการบดียังไมชัดเจน (7.1-4-1) 

5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหาร  โดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน ทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 (7.1-5-1) มีการปกปองผลประโยชน ของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะใน

ประเด็นของคุณภาพการศึกษา (7.1-5-2, 7.1-5-3) การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต

หลักคุณธรรม จริยธรรม มีการตรวจสอบการดําเนินงาน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร (เหมือน 7.1-1-2) มีการเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน การรับฟงปญหา ขอขัดของจากบุคลากรโดย

การที่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ  และผูบริหารไดไปเยี่ยมหนวยงานตางๆ (7.1-5-4)  เปนตน 
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีสภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล ที่ 3 ขอ ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 5 ขอ ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 คะแนน        

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน ที่ 3 ขอ ลดลงจากรอบปการศึกษา 

2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ 5 ขอ ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ  

ได  0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 1 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 บันทึกที่ ศธ. 0513.101707 นโยบายการบริหาร และแผนปฏบิัติการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.1-1-2 ระเบียบวาระการประชมุสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รายงานการประชุมดูไดที่ 

http://www.emeeting.ku.ac.th โดย login ดวย account  ของ KU) 

7.1-3-1 ปฏิทินการประชุม ประจาํป 2550 และ 2551 

7.1-3-2 เอกสารการเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา 2550 

(มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 

7.1-3-3 การสงเอกสารประกอบวาระการประชมุใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

7.1-4-1 การประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง

ดํารงตําแหนงอธิการบด ี

7.1-5-1 หมวด 2 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 

7.1-5-2 ระเบียบวาระการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2550 

7.1-5-3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

7.1-5-4 เอกสารสรุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผูบริหาร

เยี่ยมชมหนวยงานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 

 

แหลงขอมูล  :  กองกลาง 
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ดัชนทีี่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย   

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

 2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 

 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบท่ีระดับ 4  ดังนี้ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได โดยในการสรรหาผูบริหารตั้งแต

ระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี (7.2-1-

1) ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก (7.2-1-2) ขอบังคับวาดวยหัวหนาหนวยงาน  

และรองหัวหนาหนวยงาน (7.2-1-3) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร (7.2-1-4) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหา) ซึ่งในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการสรรหาผูบริหารจํานวน 5 คณะ และ 1 สํานัก 

กระบวนการสรรหาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิแสดงความคิดเห็นมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูที่เขาสูกระบวนการ

สรรหาไดแสดงวิสัยทัศนในการพัฒนาหนวยงาน ตามแผนงานการสรรหา  (7.2-1-5) 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูบริหารไดกําหนดนโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัย มี

การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-1)  

 ผูบริหารสนับสนุนใหสภาขาราชการทําวิจัยสถาบัน เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-2) เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย ไดแก นิสิต ขาราชการ พนักงาน
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มหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ในทุกวิทยาเขตมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอนโยบายและการ

บริหารงาน นอกเหนือจากการแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภามหาวิทยาลัยและตอบุคคลทั่วไป  

 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได บริหารคน บุคคลและทรัพยากร

อื่นๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพ 

สงเสริมใหมีการตรวจสอบทางการเงินอยางโปรงใสตามรายงานประจําป   สํานักงานตรวจสอบภายใน (7.2-2-3) 

สรางกลไกในการตรวจสอบระดับตาง ๆ โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับคณะ สํานัก สถาบัน 

(7.2-2-4) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับมหาวิทยาลัย (7.2-2-5)  

ผูบริหารพรอมรับการตรวจสอบผลงาน โดยจัดทําเอกสารเผยแพร “นโยบายและผลงานการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 6 เดือน (19 มีนาคม 2550 – 18 กันยายน 2550) และ “นโยบายและ

ผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 1 ป (19 มีนาคม 2550 – 18 มีนาคม 2551) (7.2- 2-6) และ

ไดเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผานทางเว็บไซต 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับใน

สถาบันโดยสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ

สํานัก สถาบัน (7.2-3-1) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ไดดําเนินงานมาครบรอบ 1 ป 

หลังจากที่แถลงนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี (7.2-3-2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร (7.2-3-3) 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตาม

แผนอยางครบถวน โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร (7.2-4-1) คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ (7.2-4-2) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (7.2-4-3) และมี

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดวย (7.2-4-4) ไดแก โครงการสัมมนา

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง “กลยุทธการสรางและบริหารทีมงาน” (7.2-4-5) โครงการประชุมหารือ

การจัดตั้งศูนย / หนวยงานบรรเทาความขัดแยงภายใน มก. (7.2-4-6) โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดการความขัดแยงในองคกร (7.2-4-7) และมหาวิทยาลัยยังพัฒนาศักยภาพของผูบริหารโดยสง

เขาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รวมกับมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัยและศูนย SEAMEO-RIHED ในปการศึกษา 2550 มีผูบริหารเขาอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย  (นบม.) จํานวน 4 คน  และหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบก.) จํานวน 3 คน  นอกจากนี้ยังเขารวมอบรมในหลักสูตรของ

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ วปอ. จํานวน  1 คน  และปรอ.  จํานวน 1 คน  

(7.2-4-8) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัย ที่ระดับ 4 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 
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- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4 ทําใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการเนินการระดับ 4 อยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว  

มีพัฒนาการ ได 1  คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 ขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี 

7.2-1-2 ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 

7.2-1-3 ขอบังคับวาดวยหัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงาน 

7.2-1-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

7.2-1-5 แผนงานการสรรหา 

7.2-2-1 นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.2-2-2 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.2-2-3 รายงานประจําปสํานักงานตรวจสอบภายใน 

7.2-2-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดบัคณะ สํานัก สถาบัน 

7.2-2-5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดบัมหาวิทยาลัย 

7.2-2-6 นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 6 เดือน และ 1 ป 

7.2-3-1 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

ผูอํานวยการสํานักสถาบัน 

7.2-3-2 แบบประเมินเพื่อขอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  

7.2-3-3 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

7.2-4-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพฒันาบุคลากร 

7.2-4-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-4-3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวชิาการ 

7.2-4-4 แผนพัฒนาบุคลากร 

7.2-4-5 โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง “กลยุทธการสรางและ

บริหารทีมงาน” 

7.2-4-6 โครงการประชมุหารือการจัดตั้งศูนย / หนวยงาน บรรเทาความขัดแยงภายใน มก. 

7.2-4-7 โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความขัดแยงใน

องคกร 

7.2-4-8 รายชื่อผูเขาอบรมหลักสูตรระดับผูบริหาร ซึ่งจัดโดยสถาบันอื่น 

 

แหลงขอมูล  :   กองการเจาหนาที่ 

 
ดัชนทีี่ 7.3 : มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมนิ

จากภายในและภายนอก  

เปาหมาย : ระดับ 5   ตัวชี้วัดของ กพร. :   20 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.2 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  

 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 50  

 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100  

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ที่ระดับ 4  ดังนี้ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยไดมีการประชุมพิจารณาแผนการ

จัดการความรูของมหาวิทยาลัย (7.3-1-1 และ 7.3-1-2)  และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรทราบ (7.3-1-3)  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 

50 โดยคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเชิญ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกไวมาประชุมหารือกําหนดองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร แตอยางไรก็ตามยังไมมีการดําเนินงานทั่วทุกระดับ (7.3-2-1) 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 โดยให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนดําเนินการ และกําลังดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว (แผนการจัดการ

ความรูแผนที่ 1 และแผนการจัดการความรูแผนที่ 2) แตอยางไรก็ตามยังไมมีการดําเนินงานทั่วทุกระดับ (7.3-3-1 

และ 7.3-3-2) 

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

โดยมีการจัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน (7.3-4-1) และใหทุกหนวยงานรายงานผลการ

ดําเนินงานการจัดการความรูสงมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลในภาพรวมเปนระยะ แตอยางไรก็ตามยังไมมีการ

ดําเนินงานทั่วทุกระดับ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการ

เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก ที่ระดับ 1 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่  

1 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานระดับ 1 ลดลงจากรอบปการศึกษา 

2549 ซึ่งมีผลดําเนินการระดับ 4 จึงถือวาผลการดําเนินการดังกลาวไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 1 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 

 

ระดับความสําเร็จของแผนจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ตัวชีว้ัดที่ 

20 กพร. ปงบประมาณ 2550) 

7.3-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ

ความรู 

7.3-1-3 ตารางกิจกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และการประชาสัมพันธบน  www.person.ku.ac.th/training/kukm/index.html 

7.3-2-1 การประชมุการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบันทึกขอความรายงาน

ผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงานรอบ 6 เดือน  และ 9 เดือน และ

หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม KM สัญจร 

7.3-3-1 รายงานสรุปแผนการจัดการความรูภายในหนวยงาน และผลสรุปการรวบรวม 

องคความรูของแตละหนวยงาน 

7.3-3-2 แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

7.3-4-1 สรุปการประชมุเพื่อติดตามการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่   

 
ดัชนทีี่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.4 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ   

 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของ

ตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชมุ ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
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พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพ  

 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

 4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบท่ีระดับ 6  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล

เชิงประจักษ โดยแสดงในนโยบายการบริหารงานดานการบริหารทั่วไป (7.4-1-1) และแผนพัฒนาบุคลากร  

(7.4–1-2) โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554 ที่มีการกําหนด

วัตถุประสงคของแผน มีการกําหนดเปาหมายเชิงพรรณนาของการพัฒนาบุคลากร และมีการดําเนินโครงการ

พัฒนาบุคลากรตามแผน 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การจัดสรรอัตรากําลังเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกใหกับคณะตางๆ เพื่อสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการ มีการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูของ

บุคลากร และมีการอนุมัติใหบุคลากรไปเขารวมประชุม สัมมนา อบรมหรือเสนอผลงานทางวิชาการภายนอก

มหาวิทยาลัยดวย มีการดําเนินการดานการสรางขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยการ

คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ รวมท้ังการพัฒนาภารกิจดานบริหารงาน

บุคคลดังกลาวขางตน เปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกองการเจาหนาที่ ซึ่งแบงสวนราชการออกเปน 5 

งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาและฝกอบรม งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ และงานธุรการ 

ระบบและกลไกการบริหารทั้งหมดแสดงในเอกสารสรุประยะเวลาแลวเสร็จของงาน และแผนผังแสดงขั้นตอนการ

ดําเนินการของกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(7.4-2-1) 

  มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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(1) การประเมินผลการสอน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน (7.4-2-2) 

(2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย (7.4-2-3)  

(3) การประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จากระดับ 6 

เปนระดับ 7 (7.4-2-4) 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปตามประกาศ อ.ก.ม. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

เล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป (7.4-2-5) 

   ในการสรางขวัญและกําลังใจนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประจําป 2550 ดังนี้ 

(1)    คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ จํานวน 13 ราย (7.4-2-6) 

(2)   คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน 12 ราย (7.4-2-7) 

นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรและยกยองบุคลากรที่ไดรับภารกิจตางๆ จากภายนอกผานเว็บ

ไซด  และสื่อตางๆ  รวมทั้งบุคลากรที่ทําคุณความดีประเภทตางๆ 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และมีคณะกรรมการสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และได

จัดสวัสดิการใหกับบุคลากร 5 ดาน (7.4-3-1) ดังนี้ 

3.1 สวัสดิการดานที่อยูอาศัย เปนการใหบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

3.2 สวัสดิการดานยานพาหนะ จัดรถบริการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบงเปน 2 ประเภท  

ไดแก ประเภทรถโดยสารสวัสดิการรับ – สงขาราชการ สาย มก.- สนามหลวง และประเภทรถ

โดยสารวิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัย และการนํารถไปใชในงานดานตาง ๆ 

3.3 สวัสดิการดานอุปโภค จัดหาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันมาจําหนายใน

ราคาถูกกวาทองตลาด ซึ่งเปนการจัดตลาดนัดเดือนละ 2 คร้ัง 

3.4 สวัสดิการเงินกูเพื่อคุณภาพชีวิต กําหนดใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา

กูเงินได จํานวน 10 เทาของเงินเดือนคงเหลือสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท ลูกจางชั่วคราว

และพนักงานราชการ กูเงินไดไมเกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 

3.5 สวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร ดําเนินการจัดสวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร โดยมีโครงการ

ตาง ๆ ดังนี้ 

- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ปละ 1 คร้ัง 

- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะ) 
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- โครงการอบรมวิชาชีพบุคลากร มก. 

4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน

อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลากรสาย

วิชาการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (7.4-4-1) และมีหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ 

ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ (7.4-4-2 , 7.4-4-3) และมีการประเมินเพื่อคัดเลือกผูอํานวยการกอง / 

เลขานุการคณะ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบทุกคนเขามาทําการคัดเลือกตามความสมัครใจ 

(7.4-4-4) 

5.   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการวิจัย เร่ือง สภาพปญหาการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน สภาพปญหาตลอดจน

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดปญหาในการบริหารงานบุคคล (7.4-5-1) และอนุมัติใหสภาขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําวิจัยสถาบัน เร่ือง  “ความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยตอนโยบายการ

บริหาร และนําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พบวา มีจุดออนใน

ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคล ในการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบบริหารความเสี่ยง 

และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมอบหมายใหสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลดานการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เร่ือง การประเมิน

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยเพื่อทราบสถานภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนําผลที่ไดจาก

การศึกษาไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

(7.4-5-2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่ระดับ 5 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน        
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- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานระดับ 5 เพิ่มขึ้นจากรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการระดับ 4 จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 

1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.4 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4 – 1-1 นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

7.4 – 1-2 แผนพัฒนาบุคลากร 

7.4 – 2-1 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.4 – 2-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการสอน 

7.4 – 2-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 

7.4 – 2-4 แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จากระดับ 

6 เปนระดับ 7 

7.4 – 2-5 ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป 

7.4 – 2-6 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ  

ประจําป 2550 

7.4 – 2-7 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ 

7.4 – 3-1 สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.4 – 4-1 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 

7.4 – 4-2 การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรสูตําแหนงชํานาญการ 

7.4 – 4-3 ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีพิจารณา

กําหนดตําแหนงผูชํานาญการ  ผูเชี่ยวชาญ  และผูชํานาญการพิเศษ  สําหรับ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

พนักงานสาย  ข, ค 

7.4 – 4-4 การประเมินเพื่อคัดเลือกผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ 

7.4 – 5-1 สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.4 – 5-2 การประเมินสถานภาพการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการปฏบิัติราชการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

แหลงขอมูล :  กองการเจาหนาที่       

 
ดัชนทีี่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ

การวิจัย  

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ กพร. :   18 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.5 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.5 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ            

 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมลูของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับ

สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานดานระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบที่ระดับ 6 ดังนี้ 
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1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอที่ 2.2.1 คือ “พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและ

การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (http://www.ku.ac.th/e-university/policy.html) รวมทั้งมีแผน

รองรับในอนาคต คือมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552-2554 

(http://www.ku.ac.th/e-university/ict52-54.html) ยุทธศาสตรที่ 3 คือ “เสริมสรางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียน การสอน และการวิจัย” (7.5-1-1, 7.5-

1-2) 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

(https://mic.ku.ac.th/person/index.php) มีขอมูลดานการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ มีการ

ดํ า เ นิ น ก า รจั ด เ ก็ บ ข อมู ล เพื่ อ ใ ช เ ป น ฐ านข อมู ล อื่ น ๆ  ด ว ย  เ ช น  ร ะบบ ราย ง านข อ มู ล อ าจา รย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรวบรวมขอมูลภาระงานของอาจารยทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบฐานขอมูล

งานวิจัยและงานสรางสรรค ระบบโครงการวิจัย ระบบรายงานเกรด ฐานขอมูลเหลานี้มีการเชื่อมโยงกันใน

บางสวนดวย และไดปรับปรุงเว็บไซตศูนยขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงรายงาน

แบบออนไลนใหรวดเร็วขึ้น  เพิ่มรายการรายงานยอนหลัง และมีการปรับปรุงระบบสํารองขอมูลและกูคืนภัยพิบัติ 

(Backup and Disaster Recovery) (7.5-2-1) 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ ภายใตการดูแลระบบเครือขายโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร 

และมีรองอธิการบดีฝายสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลการขับเคลื่อนนโยบาย และไดจัดทําระบบล็อค

อินเพื่อยืนยันตัวบุคคล ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการใชงานเครือขาย และระบบในการยืนยันผูใชงานตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูล เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยเปลี่ยนเซิรฟเวอรฐานขอมูล จํานวน 1 เครื่อง เปน 

เซิรฟเวอรฐานขอมูลแบบคลัสเตอร จํานวน 2 เครื่อง และเซิรฟเวอรฐานขอมูลสํารอง (ระบบ DR) จํานวน 1 เครื่อง 

(7.5-3-1,7.5-3-2) 

4. มีการประ เมิ นความพึ งพอใจของผู ใ ช ฐ านข อมู ล  โดยให สํ านั กบ ริการคอมพิ ว เตอร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลผานเครือขายของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการระหวางปการศึกษา 2550 (7.5-4-1) 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลสารสนเทศนิสิต 

โดยผูชวยผูอํานวยการฝายสารสนเทศ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานผลการ

ปรับปรุงฐานขอมูล จํานวน 7 รายการ (7.5-5-1, 7.5-5-2) 

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด โดยมีการสงขอมูลบุคลากร นิสิต และหลักสูตรผาน

เครือขายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (7.5-6-1) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
-     ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่ระดับ 6 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4  ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน  

-     ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานระดับ 6 เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 

2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการระดับ 4 แตอยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.5 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.5-1-1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถดูไดจาก

เว็บไซต มหาวทิยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University)  http://www.ku.ac.th/e-

university 

7.5-1-2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552-2554  

เว็บไซต http://www.ku.ac.th/e-university/ict52-54.html 

7.5-2-1 เว็บไซตศูนยขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ https://mic.ku.ac.th 

7.5-3-1 เว็บไซตสําหรับตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ 

http://vpn.ku.ac.th 

7.5-3-2 เว็บไซตระบบล็อคอินเพื่อยืนยนัตัวบุคคล https://login1.ku.ac.th  

และเว็บขาวประชาสัมพันธ http://www.ku.ac.th/kunews/news51/5/account.html 

7.5-4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมลู 

7.5-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

7.5-5-2 ฐานขอมูลสารสนเทศนิสิตที่ไดรับการปรับปรุง 

7.5-6-1 เอกสารยืนยันการสงฐานขอมูลให ก.พ.ร.  

 

แหลงขอมูล :  สํานักบริการคอมพิวเตอร   
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ดัชนทีี่ 7.6 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย   

เปาหมาย : ระดับ 5  ตัวชี้วัดของ กพร. :   14 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.6 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองตาง ๆ อาท ิเอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซด นิทรรศการ 

 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง

นอย 3 ชองทาง 

 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ

และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเชน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบท่ีระดับ 5  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมชีองทางตางๆ  ดังนี้ ( 7.6-

1-1 , 7.6-1-2 , 7.6-1-3 , 7.6-1-4, 7.6-1-5 , 7.6-1-6) 

1.1 เอกสารสิ่งพิมพ เชน สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี เอกสาร

ประชาสัมพันธ ปฏิทิน มก. หนังสือรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอกจาก 

สมศ. ฯลฯ 

1.2 จดหมายขาว เชน ขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ภาษาไทย) ขาวนนทรี (ภาษาอังกฤษ) 

และจดหมายขาวของหนวยงานตาง ๆ ใน มก. เชน ขาวสารสภาขาราชการ มก., สํานัก

ประกันคุณภาพ,โรงเรียนสาธิตแหงมก., จดหมายขาววิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรี

ราชา และวิทยาเขตสกลนคร ฯลฯ  
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1.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ทุกระดับคณะ สํานัก กอง สถาบัน โดย

แสดงในรูปแบบของ บอรดประกาศหนาหนวยงาน เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซตของหนวยงาน

ตาง ๆ 

1.4 บอรดประกาศตาง ๆ ของหนวยงานภายใน มก. เชน งานประชาสัมพันธ มก.งานสภา

ขาราชการกองคลัง, กองการเจาหนาที่,กองกลาง, บัณฑิตวิทยาลัย, กองกิจการนิสิต  คณะ 

สํานัก และสถาบันตางๆ  ฯลฯ 

1.5 เว็บไซต www.ku.ac.th,  pr.ku.ac.th,  kucity.com  และหนวยงานตาง ๆ ภายใน มก.  

1.6 ขาวประชาสัมพันธ (Press release) โดยเผยแพรขาวสารผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือ

โทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และอีเมล  

1.7 การแถลงขาว(Press conference) เชน งานแถลงขาว “มหกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

ตามแนวพระราชดําริ : สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” ,โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2007 

งานเกษตรแฟร ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 งานแถลงขาวและการใหทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย โครงการการเรงรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุออย แก มก.,แถลงขาว การจัดทํา

ระบบการตรวจสอบยอนกลับในผลิตภัณฑสดเพื่อการสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป 

แถลงขาวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549 งานแถลงขาวการรับนองใหม 

“เกษตรวัยใส ใฝคุณธรรม” 

1.8 ส่ือเผยแพร (Bill board) ไดแก ปายไฟวิ่ง จํานวน 5 จุด ภายในพื้นที่มก. และภายในอาคาร

ของหนวยงาน ตางๆ เชน อาคารสารนิเทศ 50 ป, คณะวิศวกรรมศาสตร ฯลฯ เปนตน 

1.9 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อโทรทัศน เชน รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร

พระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตรและเทคโนโลยีในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ พระบรมวงศานุวงศ และ รายการสารคดีเฉลิมพระ

เกียรติเผยแพรพระอัจฉริยภาพทางดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

1.10 การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ เชน สถานีวิทยุ มก วิทยุชุมชน เค ยู กรีนเรดิโอ 

เครือขายสายตรงวิทยุสถาบัน (มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง) 

1.11 การเผยแพรขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต เชน การแถลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ขาวตัด

จากหนังสือพิมพ,ภาพขาวกิจกรรมตางๆ ขาวกิจกรรม การประชุมสัมมนา ประกาศรับสมัคร

งาน บันทึกถายทอดสดงานประชุมสัมมนาตางๆ  ฯลฯ 

1.12 ส่ือ KU CHANNEL ผลิตรายการขาวดานการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูประชาชน  และสังคมผานทาง Internet TV Multicast 

1.13 ส่ือ KU ONLINE เผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ในมก.ทั้งในดานนโยบาย แนว

ทางการบริหาร งานทางดานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ กิจกรรมตางๆ ของมก. และนิสิต รวมถึงเปด
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โอกาสใหผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ ทาง www.ku.ac.th 

1.14 การจัดทําวีดีทัศนสรุปผลงาน เชน วีดีทัศนการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  การยกรางแผนยุทธศาสตร

กองทุนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2550 -2554 แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 -

2549 ขาวคุณธรรม สตรีสหกรณที่พึงประสงค การขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณ

การเกษตรสูการปฏิบัติ สถาบันวิชาการดานสหกรณ  90 ป การสหกรณไทย  ผูนําสหกรณที่มี

คุณคา 

1.15 การจัดนิทรรศการ เชน การแสดงผลงานของชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณใน

พื้นที่ 36 จังหวัด  

1.16 เชิญส่ือมวลชนเยี่ยมชมหนวยงาน โครงการตางๆ (Press tour) ไดแก เยี่ยมชมและทําขาว

งานวิจัยสตรอเบอรร่ีพันธุพระราชทาน 80 งานวิจัยดอกคาลาลิลล่ี งานวิจัยเสาวรสพันธ

ตานทานโรค ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอางขาง สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ และสถานี

วิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม, โครงการศึกษาและจัดทําตนแบบระบบผลิตไฟฟาจากกาซ

เชื้อเพลิงชีวมวลในราชอาณาจักรกัมพูชา 

2. มหาวิทยาลัยมี ระบบการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน  โดยมีชองทางตางๆ  ดังนี้  

( 7.6-2-1 , 7.6-2-2 , 7.6-2-3 , 7.6-2-4, 7.6-2-5 ) 

2.1 การประชุมสัมมนาทางวิชาการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนประชาชนจากสาขาวิชาและอาชีพตางๆ รวมถึงศิษย

เกา ซึ่งจะมีการประมวลผลการแสดงความคิดเห็นจากผู เขารวมและนํามาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงแนวทางการผลิตและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการจุดประกายความคิดซึ่ง

นําไปสูการวิจัยในโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอประเทศและเปนความตองการของ

ประชาชน เชน การนําขอเสนอแนะจากประชาชนในเรื่องการลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงมา

สูงานวิจัยในโครงการตางๆที่สําคัญและเปนประโยชน เชน โครงการวิจัยและพัฒนาสบูดํา 

เพื่อผลิตน้ํามันดีเซลชีวภาพ หรือการผลิตแอลกอฮอลชีวภาพจากพืชอาหาร (ออย มัน

สําปะหลัง ขาว ฯลฯ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร การประชุมสัมมนาในการประชุมทาง

วิชาการ ครั้งที่ 45 ของสาขาตางๆ  

- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร เชน  การประชุมสัมมนา

อาจารยของมก. เพื่อพัฒนาหลักสูตร จรรยาบรรณทางวิชาชีพ การประชุมสัมมนา

อาจารยและขาราชการ สาย ก ในหัวขอ ปแหงการพัฒนานิสิตภายใตแนวคิดคุณธรรม

นําความรู : คูเศรษฐกิจพอเพียง” 
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- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางแผนพัฒนาการ

สหกรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 -2554 ,การประชุมเครือขายนักวิจัยดานสหกรณ การ

ประชุมผูนําสหกรณการเกษตร การประชุมเครือขายพระสงฆ  

2.2 การจัดประชมุสัมมนาทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสมาคม

ส่ือมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย ,มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ ฯลฯ เพื่อใหความรู 

ขอเท็จจริง และเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นสถานการณตาง ๆ เชน 

การสัมมนาเรื่อง สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย พืชพลังงานทดแทน กับ

อนาคตเศรษฐกิจไทย กูเศรษฐกิจ ฝาวิกฤตพลังงาน   

2.3 จัดใหมีศูนยขอมูล  เชน  ศูนยประสานราชการใสสะอาด  ศูนยข อมูลสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุด ศูนย

ขอมูลทางการเกษตร  สถานีวิทยุ มก. ศูนยขอมูลทางดานสหกรณ ฯลฯ 

2.4 เว็บไซตของมก.และหนวยงานในมก. มีชองทางการสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ 

Web board) เชน เว็บไซต www.ku.ac.th, pr.ku.ac.th, kucity.com และเว็บไซตหนวยงาน

ตางๆ ภายใน มก. เชน สถานีวิทยุ มก. สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด สถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันวิชาการดานสหกรณ งานประชาสัมพันธ มก. 

ศูนยประสานราชการใสสะอาด กองกิจการนิสิต โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฯลฯ  

2.5 มีตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามอาคาร และหนวยงานตางๆ 

2.6 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การ

แถลงนโยบายและแนวทางการบริหารมก. พ.ศ. 2550-2554   จัดประชุมระดมความคิดเห็น

จากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการและนักวิชาการ ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะใชเปนแผนแมบทในการพัฒนา

ขบวนการสหกรณของประเทศในชวงเดียวกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 10  

2.7 การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน เชน  บัณฑิต  มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต 

ผูปกครองในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 นิสิตใหมในโครงการกาวแรกสู

บัณฑิตยุคใหมนักเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน พ.ศ. 

2550, ประชาชน ผูเขาชมงานเกษตรแฟร งานประชุมทางวิชาการ ประจําป 2550 โครงการ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมใจเทิดไท 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2.8 การจัดประชาพิจารณ  เชน การประชุมประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2550-2554 

2.9 จัดโครงการประชาสัมพันธและแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.10 สถานที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีอยูในทุกหนวยงานของ มก.  ซึ่ง ประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็น หรือแจงเรื่องรองเรียนผานหนวยงานสวนกลาง ของ มก. เชน 
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สภาขาราชการ กองการเจาหนาที่ สํานักงานกฎหมาย สถานีวิทยุ มก. ประชาสัมพันธ มก. 

สํานักงานอธิการบดี ศูนยประสานราชการใสสะอาด 

2.11 หมายเลขโทรศัพทสายดวน  “เหตุดวน เหตุราย  ภายในเกษตรกลาง บางเขน แจงศูนยเกษตร

รวมใจ” โทรศัพท 02-579-5526  ประตูงามวงศวาน 1 โทรศัพทสายภายใน 1597 ประตูงาม

วงศวาน 2 โทรศัพทสายภายใน 1260, 1460 

3. มหาวิทยาลัยมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือนําแนวคิด ความตองการ

ของประชาชนมาประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม   

สรุปความคิดเห็นของนิสิต/ประชาชนจากขอมูลในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเสนอผูบริหาร (7.6-3-1 , 7.6-3-2 ,  

7.6-3-3) 

3.1 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโครงสรางการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งเริ่ม

ตั้งแตสภามหาวิทยาลัยอันเปนสภาบริหารสูงสุดก็มีโครงสรางที่ประกอบดวยทั้งบุคคลภายใน 

ไดแก คณาจารยจากคณะตางๆ และบุคลากรภายนอกจากภาคประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสได

เขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 หมวด 2 มาตรา 14 ที่ได

กําหนดใหมีประชาชนจากภายนอกเขามาเปนกรรมการมหาวิทยาลัย ในตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน และเปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยอีก 1 คน เมื่อคิดสัดสวนบุคคลภายนอกจากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 32 คนแลว คิดเปนรอยละ 37.5  ซึ่งมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีกองกลางเปน

ผูรับผิดชอบ โดยในปงบประมาณ 2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ณ วันที่ 2 

พฤศจิกายน 2549 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม รวม 12 คน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 

2549 เปนตนไป 

3.2 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน คณะ/สํานัก/ สถาบัน  

นอกจากในสวนของสภามหาวิทยาลัยแลว ในการบริหาร คณะ/สํานัก/สถาบันก็มีกรรมการ

ที่มาจากภาคประชาชน เชน คณะวนศาสตร คณะเกษตร คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร 

สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร สํานักหอสมุด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม เปนตน โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งอยางเปนทางการ 

4. มหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางชัดเจน ดังนี้   

( 7.6-4-1 , 7.6-4-2 , 7.6-4-3 , 7.6-4-4, 7.6-4-5 ) 

4.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ประกาศโดยสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกทั้งหมดจํานวน 15 คน (รวมประธาน) มี
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หนาที่ในการใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัยในทุกเรื่อง รวมทั้งใหความ

สนับสนุนในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอมากกวา

ปละ 2 ครั้ง และจัดทํารายงานการประชุมรับผิดชอบโดยกองกลาง โดยในปงบประมาณ 

2550 ไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุด

ใหม รวม 15 คน มีวาระดํารงตําแหนง 2 ป ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2550 

4.2 มหาวิทยาลัยยังมีศูนยราชการใสสะอาดเปนผูประสานในการรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน 

ตอบขอรองเรียน ตลอดจนนําขอรองเรียนดังกลาวมาทบทวนเพื่อวางมาตรการ/แนวทางใน

การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตลอดจนเพื่อ

ปองกันมิให เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกโดยมีชองทางการแสดงความคิดเห็นที่ 

http://www.psdb.ku.ac.th/government/ ใน menu แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะมีประชาชน 

คือนิ สิต  บุคลากร  ซึ่งเปนผูมีสวนได เสีย  แสดงความคิดเห็นเขามาอยางสม่ําเสมอ 

นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดใน ศูนยขาวชุมชน ที่ http//www.kucity.com 

ซึ่งจะมีการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เขามาอยางตอเนื่อง และ

สม่ําเสมอ 

                   ในสวนของประชาชนผูมีสวนไดเสีย นอกจากนิสิตแลวยังไดแก ผูปกครอง ผูประกอบการ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของและใหความรวมมือทางวิจัยและวิชาการดานตางๆ ตลอดจนศิษยเกา มก. ชมรม มก.อาวุโส  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยก็มีกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอในเรื่องของการพัฒนา

มหาวิ ทยาลั ย  กา รปรั บป รุ งหลั ก สู ต รขอ งคณะต า ง ๆ   เ ป นต น  นอกจากนี้ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต แห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็จะมีการประชุมผูปกครองทุกปอยางสม่ําเสมอเพื่อรับฟงความคิดเห็นตลอดจนนํา

ความคิดเห็นดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนตอไปอีกดวย       

       ตัวอยางคณะกรรมการ หรือ ที่ปรึกษา ที่มาจากประชาชนภายนอก เชน 

(1) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(2) ศูนยประสานราชการใสสะอาด 

(3) ศูนยประสานเพื่อการพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญหาความยากจน

ของประเทศ 

(4) ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 

(5) คณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มก. 

(6) คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

(7) คณะกรรมการเพื่อการฟนฟอูาชีพของเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากอุทกภยั 

(8) คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

(9) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยวิจัยเพื่อการพฒันา มก. – ธ.ก.ส. 

(10) คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะธุรกิจ 

(11) คณะอนุกรรมการบริหารหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมนัสําปะหลัง และแปง  



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 194 

(12) คณะกรรมการดําเนินการโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน 

(13) คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

(14) คณะกรรมการประชาสมัพันธ มก. 

(15) คณะทํางานภาคประชาชน        

             ดังนั้น กระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ มก. จึงมีการบริหารราชการที่เปดเผย 

โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และมีการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

5.   มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน  ( 7.6-5-1 , 7.6-5-2 , 7.6-5-3 , 7.6-5-

4, 7.6-5-5 , 7.6-5-6) 

  จากตัวอยางสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะที่ปรึกษาของกรม

สงเสริมสหกรณ ในการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไดติดตาม

ตรวจสอบและมีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ กรมสงเสริมสหกรณ และคณะอนุกรรมการรางนโยบาย

และวางแผนการพัฒนาสหกรณอยางสม่ําเสมอ ตามแผนการดําเนินงาน คือในรอบหนึ่งเดือน  หกเดือน   เกา

เดือน และ สิบเดือน ของแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ไมนับรวมรายงานการประชุมสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นทั้งสิ้น 25 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพ ฯ และภูมิภาค    นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อีกดังนี้ รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะที่ปรึกษาฯ กับคณะทํางานรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 รายงานสรุปผลการจัดเวทีระดมความคิด ระดับภาค เพื่อยกราง

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ในการ

จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  

 สําหรับการวางระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามกระบวนการหรือกลไก ของ

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) โดย

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกระยะตามแผนการศึกษาวิจัย รวมถึงรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ซึ่งการไดมาซึ่งรายงานผลดังกลาว เปนไปตามกระบวนการและกลไกที่ใหประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมี

สวนไดเสียไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบและเสนอแนะปรับปรุง การยกราง

แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทุกครั้ง โดยมีรูปแบบการรายงานผลใหประชาชนผูที่

เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้ 

- ใชรูปแบบการรายงานผลผานเวทีการประชมุ แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจ 

- จัดทําเอกสารรายงานสรุปขอมูล  เอกสารความกาวหนาของการจัดทําแผนและหนังสือการ

ยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) เผยแพรประกอบการประชุม 

รวมทั้งจัดสงไปตามหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา ขบวนการสหกรณทุกประเภท กลุม

ประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย 

- ใชชองทางของการสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มก. โดย

นํารางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) เผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 
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- ใชชองทางของการสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

รายงานผลใหประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดรับทราบ 

- จัดทําวีดิทัศนสรุปการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ  
 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส

ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ระดับ 5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินการระดับ 5 อยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว  

มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.6 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.6-1-1 ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ มก. 

1  ฉบับที่ 44 วันที่ 27 เมษายน 2550 เร่ือง สรุปสาระสําคัญการสัมมนาวิชาการทิศ

ทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก ของ มก. 

2  ฉบับที่ 44 วันที่ 4  พฤษภาคม 2550 เร่ือง มก. ดึงผูบริหารหนวยงานเขารวมการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร มก. 

3  ฉบบัที่ 53 วนัที่ 16 พฤษภาคม 2550 เร่ือง มก. ประชมุผูบริหารระดับสูง ผลักดัน

นโยบาย สูแผนปฏิบัติการ 

4  ฉบบัที่ 73 วนัที่ 22 มิถุนายน 2550 เร่ือง มก. ติดอันดับ 2 ของไทย จากการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ 

5  ฉบบัที่ 74 วนัที่ 25 มิถุนายน 2550  เร่ือง เว็บไซตและจดหมายขาว ศูนยประสาน

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 

6  ฉบบัที่ 81 วนัที่  4   กรกฎาคม 2550 เร่ือง อธิการบดีสรุปผลงานการบริหารและ

พัฒนา มก. ไตรมาสแรก และ ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ ป 2551 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.6-1-2 ตัวอยางการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ใน มก.รายการ เคยู ออนไลนทาง 

www.ku.ac.th 

7.6-1-3 ตัวอยางขาวเผยแพร(Press release) ผานสือ่ส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุส่ือ

อินเตอรเน็ต  

7.6-1-4 ตัวอยางภาพถายการจัดงานแถลงขาว , การจัดนิทรรศการ, การจัดสัมมนา 

(ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th) 

7.6-1-5 ตัวอยางภาพถายบอรดประกาศตาง ๆ บอรดภาพขาวกิจกรรม (ตรวจสอบไดจากเว็บ

ไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th) 

7.6-1-6 ตัวอยางภาพถายการจัดทําส่ือเผยแพร (Bill board) ปายไฟวิ่ง (ตรวจสอบไดจากเว็บ

ไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th) 

7.6-2-1 ตัวอยางสรุปขอรองเรียนจากบุคลากรใน มก. ผานเว็บบอรดของศูนยประสานราชการ

ใสสะอาด 

7.6-2-2 ตัวอยางขอมูลการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว ใน มก. ทาง www.ku.ac.th เปด

โอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย ไดรับทราบขอมูล อยางเปดเผย โปรงใส และมีสวน

รวมในการพฒันาการบริหารมหาวิทยาลัย 

     1. ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550 “นโยบายและผลงานการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน” (19 มีนาคม -18 กันยายน) 

     2.  รายการ KU Online 

     3.  โครงการปฏิบัติสมาธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ในวโรกาส

เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

     4. ผลงานการบริหารมหาวทิยาลัยในรอบปที่ 1 (19 มีนาคม 2550 -18 มีนาคม 

2551) แสดงขอมูล ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 

7.6-2-3 ตัวอยางเว็บไซตของมก. และหนวยงานในมก.  มีชองทางการสื่อสารกับประชาชน  

(Chat room หรือ Web board) (ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของ มก. www.ku.ac.th 

และ งานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th) 

7.6-2-4 ตัวอยางภาพถายการจัดสัมมนา , การจัดเสวนา , การจัดเวทีรับฟงความคดิเห็น 

(ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th) 
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7.6-2-5 ตัวอยางภาพถายการใหสัมภาษณความคิดเห็น (ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงาน

ประชาสมัพันธ http://pr.ku.ac.th) 

7.6-3-1 สําเนา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 

17 ตุลาคม 2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจกิายน 2549 

7.6-3-2 เอกสารการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน มก. พ.ศ. 2550-2554 โดย

รศ. วุฒชิัย กปลกาญจน อธิการบดีและคณะผูบริหาร 

7.6-3-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2550-2554 มก. (ฉบับอนุมัตจิากที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 5 / 2551 วันอังคารที่ 20 พ.ค. 51) 

7.6-4-1 สําเนาประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2550 

7.6-4-2 สําเนาคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ  

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 

7.6-4-3 สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 

7.6-4-4 ตัวอยางสําเนาประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง จัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2547 

7.6-4-5 ขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

พ.ศ.2543 

7.6-5-1 หนังสือขอความรวมมอืในการใหบริการทางวิชาการ จากกรมสงเสริมสหกรณ ถึง 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก. 

7.6-5-2 เอกสารขอเสนอโครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2550 – 2554 และคําส่ังตางๆ 

7.6-5-3 หนังสือ (ราง) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2554 พรอมรายงานสรุป 

7.6-5-4 ตัวอยางแบบแสดงความคิดเห็น “การจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2” การ

ประชุมเชิงปฏบิัติการระดับภมูิภาค และประเด็นการอภิปรายกลุมยอย 

7.6-5-5 ตัวอยางแบบแสดงความคิดเห็น การประชมุประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการ
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สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

7.6-5-6 แผนซีดี สรุปการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 

แหลงขอมูล :  กองกลาง    

 
ดัชนทีี่ 7.7 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ  

เปาหมาย : รอยละ 2 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.7 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลในขอ 1 เปน

รางวัลดานการวิจัย (กรณีไดขอ 1 แตไมได

ขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2) 

 

ผลการดําเนินงาน  

 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

2,255 คน และนักวิจัย 319 คน รวมท้ังหมด 2,574 คน โดยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ จํานวน 123 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 113 คน และดานวิชาการ 10 คน 

ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวลัผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ เทากับรอยละ 4.78 และรอยละ 91.87 ของผูที่ไดรับรางวัล เปนรางวัลดานการวิจัย 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ 4.78 และรอยละ 

91.87 ของผูที่ไดรับรางวัล เปนรางวัลดานการวิจัย ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 2.00 ทําใหไดคะแนนเทากับ 

1 คะแนน 
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- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 4.78 และรอยละ 

91.87  เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 3.77 แตอยูใน

เกณฑ 3 คะแนน เทากัน จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.7 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.7-1 แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่แสดง

จํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวชิาชพีใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

7.7-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html ของ

กองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวจิัยของ มก. ทั้งหมด (รวมลา

ศึกษาตอ)  

 

แหลงขอมูล :  คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และกองการเจาหนาที่ 

 
ดัชนทีี่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษา 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.8 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยง 

 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ

ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเสี่ยง 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 

และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
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 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบท่ีระดับ  5   ดงันี้ 

 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยมี

อธิการบดีเปนที่ปรึกษา และรองอธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูบริหารและตัวแทนจากทุกหนวยงานในระดับ

คณะ สํานัก  สถาบัน รวมเปนคณะกรรมการฯ (7.8-1-1)  ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความ

เส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําปแกหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือ ตามกิจกรรมท่ีจะตองสรางผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2550  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมวิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง จากแผนบริหาร

ความเสี่ยงของแตละหนวยงาน เพื่อจัดทํารางแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมท้ัง

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักหรือ

ตามแผนปฏิบัติราชการ พรอมทั้งจัดลําดับความเสี่ยง  ตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก.  (7.8-2-

1)  ซึ่งประกอบดวยประเด็นความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้  ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการและดานการบริหารจัดการ (7.8-2-2) นอกจากนี้ยังไดจัดทํารางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ

องคกร (แบบ ปอ.3) ไปพรอมกันดวย (7.8-2-3) 

3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2550  (7.8-3-1) 

ซึ่งแผนฯ ดังกลาวไดกําหนดมาตรการ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในแตละความเสี่ยง และแจงผูรับผิดชอบให

ดําเนินการตามแผนฯ ดังกลาว รวมถึงไดอบรมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน เพื่อทบทวนความรู 

ความเขาใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยฯ ดวย 

4. ผูมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนฯ ไดจัดการความเสี่ยงในแตละดาน โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลความคืบหนาเปนระยะ เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ  (7.8-4-1) 
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.8-5-1) พรอมกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหาร ซึ่งผูบริหารไดพิจารณานํามาเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป 2551 แจงแกหนวยงานถือปฏิบัติตอไป  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ระดับ 5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนทากับ 1 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมี

ผลการดําเนินการที่ระดับ 5 อยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว  

มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.8 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.8-1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.8-2-1 คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก. 

7.8-2-2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในแตละดาน 

7.8-2-3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

7.8-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 

7.8-4-1 บันทึกขอความรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายงานผลความ

คืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

7.8-5-1 เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

แหลงขอมูล :  สํานักงานตรวจสอบภายใน  
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ดัชนทีี่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล  

เปาหมาย : ระดับ 5  ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 7.9 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ

เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ

เทียบเทา 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตางๆ 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ที่ระดับ 8 ดังนี้ 

1. มีการกํ าหนดแนวทางการดํ า เนิ นการ ในการประ เมิ นผลภายในมหาวิ ทยาลั ย  โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ 2551 

และมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551 และครั้งที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551 ใหมีการ

ถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก จํานวน 52 หนวยงานในทุกวิทยาเขต  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดระหวางคณะ สถาบัน 
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สํานัก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนฝายเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (7.9-1-1, 7.9-1-2, 7.9-1-3) 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดแนวทางในการ

ประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมในปฏิทิน และแผนการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยใหผูดูแลตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน พรอมเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนและเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา

แลว มีแผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อรวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานของแตละ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาผลการดําเนินงานในครั้งตอไป  (7.9-2-1) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยตัวชี้วัดตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดถายทอดไปสูหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

2551 นั้นเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน 33 ตัวชี้วัด และเปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน สมศ.และ สกอ. โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกันระหวาง

ผูบริหารหนวยงานและอธิการบดี และใหหนวยงานเปนผูกําหนดเปาหมายที่จะปฏิบัติไดของแตละตัวชี้วัดเอง 

กําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในชวง 9 เดือน และ 12 เดือน โดย

เปรียบเทียบกับเปาหมาย (7.9-3-1) 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ

แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ

สถาบัน โดยคณะ สถาบัน สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการประกันคุณภาพภายใน และมีการ

รายงานผลการประกันคุณภาพโดยจัดทําเปน SAR ประจําป ซึ่งทุกหนวยงานมีการจัดทํา Strategy Map โดย

กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรในระดับคณะตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (7.9-4-1, 7.9-4-2) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 

โดยในสวนของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการตรวจสอบโดยกองแผนงาน  ซึ่ง

หนวยงานยืนยันตามเอกสารคําของบประมาณ (7.9-5-1)  และรายงานประรายงานการประเมินตนเองป

การศึกษา 2550 ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา(7.9-4-1) 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ

ตางๆ โดยมีการกําหนดใหมีการรายงานผลตามปฏิทินการดําเนินงานของ ก.พ.ร. 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรอง โดยมีรายงานผลการ

ประเมินการดําเนินงานตามแผนโดยคณะกรรมการ ก.พ.ร. มก. 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ โดย

จัดสรรเงินรางวัลที่ไดรับจาก ก.พ.ร. ใหแกบุคลากร 
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ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระดับความสําเร็จของการถายทอด

ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ที่ระดับ 8 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 8 เพิ่มขึ้นจากรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการที่ระดับ 4 อยูในเกณฑ 1 คะแนน จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.9 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.9-1-1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพนัธ 2551 

7.9-1-2 มติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551 

7.9-1-3 มติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551 

7.9-2-1 

7.9-3-1 

ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.9-4-1 รายงาน SAR ของคณะ สถาบัน สํานัก 

7.9-4-2 แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับคณะ สถาบนั สํานัก และ 

www.opd.psd.ku.ac.th 

7.9-5-1 เอกสารคําของบประมาณของแตละหนวยงานในแตละป 

 

แหลงขอมูล :  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัิราชการ สํานกังาน 
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ดัชนทีี่ 7.10 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   

เปาหมาย : รอยละ 75 ตัวชี้วัดของ กพร. :   6 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 5.4 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – 74  รอยละ 75 – 84  รอยละ 85 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการ

ใหบริการขึ้น  โดยมอบหมายให สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินโครงการวิจัย 

เร่ือง “ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2550” โดยมุงศึกษาระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ใน

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่หรือบุคลากร ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ดานผลของการใหบริการ ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทดาน

การเปนผูเตือนสติใหสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของ

สังคม เพื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากโครงการวิจัยเชิงสํารวจความ

พึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง แกไขคุณภาพการบริการใหดีขึ้น 

โดยภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ไดรับคะแนน

เฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 3.47 คะแนน (ชวงคะแนน1.00-5.00) คิดเปน

อัตราคะแนนรอยละ 69.49 ของคะแนนเต็ม 

 เมื่อจําแนกความพึงพอใจการใหบริการที่ดําเนินการสํารวจในแตละงานบริการ เรียงตามลําดับ อันดับ

แรก งานบริการตรวจขอสอบปรนัยดวยเครื่องอานหมายเลชดวยแสง (OMR) คะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.15 

คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ  82.99 ของคะแนนเต็ม อันดับที่สอง งานเบิกจายสวัสดิการ คา

รักษาพยาบาล และคารักษาบุตร คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.8811 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 

77.62 ของคะแนนเต็ม และอันดับที่สาม งานบริการการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. คะแนนความพึง

พอใจเทากับ 3.7438 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 74.88 ของคะแนนเต็ม โดยภาพรวมความพึงพอใจการ

ใหบริการไดรับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 3.91 คะแนน (ชวง

คะแนน1.00-5.00) คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 78.13 ของคะแนนเต็ม 

เมื่อจําแนกความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน เรียงตามลําดับ อันดับแรก

บทบาทดานการตอบสนองความตองการของสังคม คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.43 คะแนน คิดเปนอัตรา

คะแนนรอยละ 68.70 ของคะแนนเต็ม อันดับที่สอง บทบาทดานการชี้นําสังคม คะแนนความพึงพอใจเทากับ 

3.16 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 63.20 ของคะแนนเต็ม และอันดับที่สาม บทบาทดานการเปนผูเตือน

ใหสังคม คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.05 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 61.02 ของคะแนนเต็ม โดย
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ภาพรวมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ไดรับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับความ

พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3.26 คะแนน (ชวงคะแนน1.00-5.00) คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 64.31 ของคะแนน

เต็ม (7.10 – 1) 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนด ใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในทุกกิจกรรม โดยมีการกําหนดใหเปนดัชนีที่ 7.6 ของคณะวิชา และดัชนีที่ 3.6 ของหนวยงาน

สนับสนุนเพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินงานและรายงานไวในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (7.10 – 2)  

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ คิดเปนรอยละ 69.49 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 75  ทําใหไดคะแนนเทากับ  

0 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 69.49  ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 82.50 จึงถือวาผลการดําเนินงาน

ดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.10 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.10 – 1  รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจ เร่ือง “ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550”  โดยสถาบันวิจัย และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7.10 – 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ (กองการเจาหนาที่ กองยานพาหนะฯ และกองวิเทศ

สัมพันธ) 

แหลงขอมูล :  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัิราชการ สํานกังานอธิการบดี   

 
ดัชนทีี่ 7.11 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน   

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 8.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.4 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  

 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของสถาบัน  
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 3. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ในสถาบัน  

 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  

 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน  
 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบที่ระดับ 5  ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ เพื่อทําหนาที่วางแผนการใชพื้นที่  

การควบคุมดูแลการใชพื้นที่ ควบคุมการออกแบบ กอสราง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงอาคาร 

สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เสนอแนะระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังที่เกี่ยวกับการ

กําหนดมาตรฐานอาคาร สถานที่ ในสวนของงานกายภาพใหแกมหาวิทยาลัย (7.11-1-1) 

1.2    คณะกรรมการสวัสดิการ มก. มีหนาที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก.  

เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน มก. พ.ศ. 2548  (7.11-1.2) 

1.3    คณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ มีหนาที่จัดหา ควบคุม กํากับดูแล เร่ืองรถสวัสดิการ 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดูแลดานการเงิน จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ และ

งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (7.11-1-3) 

1.4    คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้ 

(7.11-1-4) 

- มีหนาที่ วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง 

- เพิ่มมูลคาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- พัฒนาอาจารยผูสอน และบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ขยายโอกาสการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการชุมชน 

- บริหารจัดการทรัพยากรเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

- เสนอแนะวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเพื่อใชในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุงเปาหมายสานสูการเปนผูนํามหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส (Leading e-University) 
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1.5 แตงตั้ งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  มีอํานาจหนาที่กําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ.2551 (7.11-1-5) 

 2.  มีผลการวิเคราะหความตองในการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย 

 2.1    รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ (7.11-2-1) 

 2.2    รายงานการประชมุคณะกรรมการสวัสดิการ มก. (7.11-2-2) 

 2.3    รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ (7.11-2-3) 

 2.4    รายงานการประชมุคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ มก. (7.11-2-4) 

 2.5    รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสํานักหอสมดุ (7.11-2-5) 

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบนั โดยดําเนินการดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตาง ๆ ใหหนวยงานอื่นในสถาบัน อาทิ 

คณะ สํานัก สถาบัน สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันได (7.11-3-1) คือ 

3.1.1 อาคารเรียนรวมสวนกลาง อาทิ อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3, 4 และ อาคารพุทธเกษตร

เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบันสามารถจัดการเรียน

การสอนไดทุกหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน 

3.1.2 อาคารสําหรับการจัดประชุม/สัมมนา อาทิ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม และ

อาคารวิจัยและพัฒนา เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผน เพื่อใหทุกหนวยงานใชสําหรับ

จัดการประชุม/สัมมนา 

3.1.3 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยฯ การเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การแขงขันกฬีา โดยใหทุก

หนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ใชจัดประชุม/สัมมนา นิทรรศการ 

3.1.4 ยานพาหนะสวนกลาง มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบันสามารถใช

รวมกันได 

3.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทุกหนวยงานใชสารสนเทศ    

ของมหาวิทยาลัยฯ ได http://www.ku.ac.th/ (7.11-3-2) 

3.3 มหาวิทยาลัยไดมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันโดยไดดําเนินการ http://www.lib.ku.ac.th/  

(7.11-3-3) ดังนี้ 

 3.3.1  ระบบโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ   

 สํานักหอสมุด ไดนําโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ  INNOPAC Millennium มาใชในการ

ดําเนินงานของฝายตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2539 และอัพเกรดระบบเปน Millennium Release 2006 เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2551 พัฒนาและเชื่อมโยงงานหองสมุดสาขาจากทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และเครือขายเกือบทุกงาน

ภายใตมาตรฐานเดียวกันเปนระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยฯ  ปจจุบันมีหองสมุดในเครือขายรวมท้ังสิ้น 

22 แหงใน 4 วิทยาเขต  ไดแก วิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิม
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พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยผูใชสามารถสืบคนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ 

วารสาร วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

3.3.2 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  

สํานักหอสมุด โดยความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

สกลนครไดโอนขอมูลนิสิตใหม  นิสิตลงทะเบียน  นิสิตจบการศึกษา และขอมูลสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาตน

และปลาย ปการศึกษา 2550 เขาระบบหองสมุด  เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  ทํา

ใหสามารถลดขั้นตอนและเวลาในการบันทึกขอมูลนิสิตใหม และการปรับปรุงขอมูลนิสิตในระบบ   รวมทั้งผูใช

สามารถใชบริการยืมไดเร็วขึ้นกวาเดิม และยังสามารถใชบัตรประจําตัวยืมส่ิงพิมพในหองสมุดทุกแหงได 

3.3.3 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในปงบประมาณ 2550 สํานักหอสมุด  จัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศและ

ตางประเทศที่ครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ  จํานวน 25 ฐาน โดยผูใชในเครือขายหองสมุดทุกวิทยาเขตสามารถใช

บริการสืบคนฐานขอมูลไดรวมกัน 

3.3.4 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  

สํานักหอสมุด ไดวางระบบเครือขายใชสายพื้นฐานขนาดความเร็ว100/1000 เมกะบิตตอวินาที  

ภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ และไดรับความอนุเคราะหจากสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสอง

อาคาร นิสิตและบุคลากรสามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย ซึ่งทรัพยากรทางเครือขายที่มี

อยูก็เพียงพอตอความตองการของผูใชแลว 

4. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่นอกสถาบัน โดยดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่

นอกสถาบัน (7.11-4-1 และ 7.11-4-2) คือ 

4.1.1 การเขารวมงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24 โดยรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรับผิดชอบในเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

รับผิดชอบฝายอาสาสมัครรวมกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ 26 สถาบัน และ

รับผิดชอบในการจัดทําบัตรประจําตัวผูเขารวมการแขงขัน ผูฝกสอน และทีมงาน 

นอกจากนั้นยังใชสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเปนสนามฝกซอมและ

สนามแขงขันกีฬา 6 ประเภท ไดแก  

- สนามอินทรีจันทรสถิตย :  สนามแขงขันกีฬา 

- สนามรักบี ้: สนามฝกซอมฟตุบอล 

- อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ : สถานที่ฝกซอมกีฬายูโด 

- สระวายน้ําจุฬาภรณ : สถานที่ฝกซอมกีฬาวายน้ํา 
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- อาคารยิมเนเซียม ชั้น 1 : สถานที่ฝกซอมกีฬาบาสเก็ตบอล 

- อาคารยิมเนเซียม ชั้น 2 : สนามฝกซอมกีฬาแบดมินตัน 

4.1.2 อาคารเรียนรวม อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ใหความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรม อาทิ ประชุม สัมมนา  

4.1.3 รวมมือกับกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร ใหเปนเมอืงนาอยู

ของชาวกรุงเทพฯ และผูที่มาเยี่ยมเยือน โดยจัดภมูิทัศนภายในมหาวิทยาลัยฯ 

4.1.4 รวมมือกับกรมชลประทาน ภายใตโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัด

โพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริดานไฟฟาพลังน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

นอกจากนั้น รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน 

4.1.5 รวมมือกับกรมธนารักษ ดําเนินการจัดสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.1.6 รวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑและอุทยานองคความรูดิน

ลูกรัง 

4.1.7 ยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ   ใหบริการกับสถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ นอกเหนือจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ 

4.1.8 รวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่งไฟฟา

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร และประชาชน

ทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาโดยสาร (7.11-4-3) 

4.1.9 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณและรวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน เพื่อใหยานพาหนะของประชาชน

ที่ใชเสนทางรอบมหาวิทยาลัยฯ ผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนการลด

ปญหาจราจรในชวงเวลาเรงดวน 

4.2    มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทุกหนวยงานใชสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยได http://www.ku.ac.th/ (7.11-3-2) 

4.3    มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลยัฯ โดย

ดําเนินการ  ดังนี้ (7.11-3-3) 

4.3.1 ความรวมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.3.1.1 การจัดซื้อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุด

ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือ ระหวางหองสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพื่อใชฐานขอมูล Online    

รวมกัน  
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4.3.1.2 โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับเต็ม

ในรูปอิเล็กทรอนิกส  (e-Thesis) ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการแปลงขอมูล

วิทยานิพนธป พ.ศ. 2539 - 2551 ใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส   โดยมีขอมูลที่

ดําเนินการแลว นําขึ้นเครือขายเพื่อใหผูใชบริการบนเครือขายนนทรีสามารถ

สืบคนจากฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดและเรียกดูฉบับเต็มไดจํานวน 

12,796 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551) 

4.3.1.3 โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  

(Digital Collection)  ในโครงการ ThaiLIS เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการ

พัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ที่มุงพัฒนาฐานขอมูล 

จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ สํานักหอสมุด ไดเขารวม

โครงการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2547  ไดจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรแม

ขาย  ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหบริการแกหองสมุด

มหาวิทยาลัย / สถาบัน ที่รวมโครงการ  นับแตปงบประมาณ  2547  ถึง  

2551 จํานวนทั้งส้ิน  10,060  รายการ 

4.3.1.4 โครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในโครงการ 

ThaiLIS  เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน

ประเทศไทย (ThaiLIS)  สํานักหอสมุดไดรวมเปนคณะทํางานโครงการสราง

ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โดยการจัดเตรียมขอมูล

บรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุด ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และ

วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามรูปแบบมาตรฐาน  ISO2709  จํานวน 224,944 ระเบียน  

4.3.2  การเผยแพรและการใหบริการสารสนเทศ 

4.3.2.1 การรวมมือกับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) การใหบริการ

สืบคนสารสนเทศดานการเกษตรแกนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

และสมาชิกสวก. ผานระบบ Ag-eRequest ในปการศึกษา 2550 จํานวน 

115 request 

4.3.2.2 การพัฒนาและใหบริการสารสนเทศดานการเกษตรของศูนยสนเทศทาง
การเกษตรแหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดยรวมมือกับ 

AGRIS/FAO องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลการเกษตรนานาชาติ และมีการแลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
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เกษตรในเครือขายความรวมมือกับ FAO ในปการศึกษา 2550 จํานวน 

1,694 ระเบียน 

4.3.2.3 บริการสารสนเทศดานกระบือของศูนยสนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) 

ในรูปแบบฐานขอมูล และเอกสารดิจิตอล ดวยระบบออนไลน ที่ผูใชสามารถ

สืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายใตการสนับสนุนของ ศูนยพัฒนาการ

วิจัยระหวางประเทศ (IDRC) และองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO)  

4.3.2.4 การพัฒนาเว็บไซตของศูนยความรูดานการเกษตร ทําการเชื่อมโยงแหลง
ความรูดานการเกษตรตางๆ (http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/) พัฒนา

ฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม   

(http://agkc.lib.ku.ac.th/plantlib/plantdb.html) และพัฒนาฐานขอมูล

หองสมุดศูนยความรูดานการเกษตร (http://158.108.80.10:8000/cgi-

bin/koha/opac-main.pl) 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นทั้ง

ภายในและภายนอก โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการใชทรัพยากรรวมกันของอาคารเรียนรวม, อาคารสารนิเทศ 50 ป, อาคาร

จักรพันธเพ็ญศิริ  และอาคารยิมเนเซียม นั้น กรณีเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มี

ผลการประหยัดงบประมาณ เพราะวาทุกหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนไมมีความ

จําเปนตองใชงบประมาณในการจัดสรางอาคาร การประชุม สัมมนา นอกจากนั้น ยังไมมี

ความจําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑประกอบอาคารจัดการเรียนการสอน  จึง

ทําใหการใชอาคารและวัสดุอุปกรณของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใชงานรวมกันไดคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีเปนหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยฯ

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน  

ครั้งที่ 24 ในการใชสนามกีฬาเปนสนามแขงขันและสนามฝกซอม โดยไดรับสนับสนุน

งบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬาตางๆ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ยังใหหนวยงาน

ภายนอกใชสําหรับการสอบคัดเลือก การจัดประชุม สัมมนา โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ

จัดเก็บคาธรรมเนียม สําหรับซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ทําใหประหยัดงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยฯ (7.11-5-1 และ 7.11-5-2) 

5.2 มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองนาอยู  

มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมชลประทาน ภายใตโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัด

โพธิ์ฯ มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมธนารักษ ดําเนินการจัดสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ฯ มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนา มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สกลนคร มหาวิทยาลัยฯ รวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนา มก. วิทยาเขตเฉลิมพระ
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เกียรติ จังหวัดสกลนคร  ในดานตางๆ  โดยหนวยงานภายนอกดังกลาวไดสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินงาน จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯประหยัดงบประมาณในสวนของ

มหาวิทยาลัยฯ (7.11-5-2)  

5.3 การใชยานพาหนะ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดยานพาหนะใหบริการกับหนวยงานภายใน คณะ 

สํานัก สถาบัน ชมรมนิสิต ฯลฯ ทําใหทุกหนวยงานไมมีความจําเปนจะตองใชงบประมาณใน

การจัดซื้อยานพาหนะ จางพนักงานขับรถ ซอมแซมยานพาหนะ  จึงทําใหยานพาหนะทีจ่ดัซือ้

มาสามารถใชงานไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ  และทําใหประหยัด

งบประมาณ นอกจากนั้นหนวยงานภายนอกยังขอใชบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเก็บคาบํารุงรักษารถยนต จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณ

มาเพื่อใชสําหรับซอมบํารุงรักษารถยนต ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 

(7.11-4-3) 

5.4 การรวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่งไฟฟาภายใน

มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย

ไมเก็บคาโดยสาร ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรถโดยสาร

สวัสดิการใหกับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหเกิดความพึงพอใจไดมากยิ่งขึ้น มีผลให

มหาวิทยาลัยฯ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะเพิ่ม (7.11-5-3) 

5.5 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

สถานีตํารวจนครบาลบางเขน   เพื่อใหยานพาหนะของประชาชนที่ใช เสนทางรอบ

มหาวิทยาลัยฯ ผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลา

เรงดวน ประหยัดงบประมาณกรณีที่ถนนของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะใชงบประมาณ

ของกระทรวงฯ  ในการซอมแซม  จึงทําใหประหยัดงบประมาณ  นอกจากนั้นกรณี

บุคคลภายนอกที่มาใชถนนมหาวิทยาลัยฯเปนเสนทางลัด มหาวิทยาลัยฯ ควบคุมโดยการ

จัดทําบัตรและเก็บคาธรรมเนียมฯ เพื่อนํางบประมาณมาซอมแซมถนนจึงทําใหประหยัด

งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (7.11-5-3) 

5.6 การใชระบบสารสนเทศรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  โดยมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับใหทุกหนวยงานใชบริการ ซึ่งไมมีความจําเปนตอง

ใหทุกหนวยของมหาวิทยาลัยไปทําระบบสารสนเทศเอง แตจัดทําแลวใหใชบริการไดทั้ง

มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังใหบริการกับหนวยงานภายนอกอีกดวย (7.11-5-1) 

5.7 การพัฒนาเครือขาย ฐานขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนิสิต บุคลากร 

ประชาชน หนวยงานภายนอก สามารถใชประโยชนรวมกัน ทําใหประหยัดงบประมาณใน

การใชทรัพยากรรวมกันได  
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ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน ที่ระดับ 5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน   

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน   

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 เพิ่มขึ้นจากรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการที่ระดับ 4 แตอยูในเกณฑ 3 คะแนน ดังนั้น ถือวาผลการ

ดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.11 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.11-1-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 770/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวางแผน

พัฒนาทางกายภาพ  

7.11-1-2 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3143/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.11-1-3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

ยานพาหนะ 

7.11-1-4 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1502/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.11-1-5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด 

7.11-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ 

7.11-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 

7.11-2-3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ 

7.11-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

7.11-2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานกัหอสมุด 

7.11-3-1 หลักเกณฑ ประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

7.11-3-2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของมหาวทิยาลัยฯ http://www.ku.ac.th/ 

7.11-3-3 การใชฐานขอมลูสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยฯ http://www.lib.ku.ac.th/ 

7.11-4-1 หลักเกณฑ ประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.11-4-2 นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 1 

7.11-4-3 บันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยฯ 

7.11-5-1 สรุปผลการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน/ภายนอกสถาบนั 

7.11-5-2 นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 1 

7.11-5-3 รายงานประจําปกองยานพาหนะฯ หนา 16 จาํนวนผูใชบริการทําบัตรอนุญาต ผาน

เขา-ออก มก. http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
 

แหลงขอมูล  : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   

 
ดัชนทีี่ 7.12 : งบประมาณสาํหรับการพฒันาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจํา  

เปาหมาย : 25,000.00 บาท/คน ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.10 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน หรือ

มากกวา 

 

ผลการดําเนินงาน  
 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

ทั้งในรูปแบบของการจัดสรรทุนศึกษาตอ การนําเสนอผลงาน บทความทางวิชาการ การจัดสงบุคลากรไปประชุม 

อบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหนาใหแกบุคลากร

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 2,255 คน และมีงบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 66,628,133.78 บาท คิดเปน 29,546.84 บาท/คน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีงบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 29,546.84 บาท/คน ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑประเมินที่ 3 คะแนน   
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- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 25,000.00 บาท/คน  ทําใหไดคะแนน

เทากับ 1 คะแนน       

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน 29,546.84 บาท/คน เพิ่มขึ้นจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการ 19,854.23 บาท/คน แตอยูในเกณฑ 3 คะแนน ดังนั้น 

ถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.12 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน

เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.12-1 แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา ภายในมหาวทิยาลัยที่แสดงงบประมาณสําหรับ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7.12-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html  

ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัยของ มก. ทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาตอ)  

 

แหลงขอมูล : คณะวิชา  

 
ดัชนทีี่ 7.13 : รอยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  

เปาหมาย : รอยละ 75.00 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.11 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 

ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง

นอกเหนือจากกองการเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดหลักสูตรพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง

คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่จัดประชุม สัมมนา อบรมหลักสูตรที่สอดคลอง

กับทักษะวิชาชีพ เชน กองบริการการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ สํานักงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยในป
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การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพแกบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) ไมนับรวมหมวดแรงงาน ในปการศึกษา 

2550 มีจํานวน 5,509 คน ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 

3,831 คน คิดเปนรอยละ 69.54 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 7.13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีรอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอย

ละ 69.54 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 75.00 ทําใหได คะแนนเทากับ 

0 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 69.54 ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 69.76 ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 7.13 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 2 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.13-1 แบบเก็บขอมูลดิบของหนวยงานสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยที่แสดงจํานวนบุคลากร

ประจําสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7.13-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html  

ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของ มก. ทั้งหมด (รวมลา

ศึกษาตอ)  

 

แหลงขอมูล : หนวยงานสนับสนุน 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการดําเนินงานตามดัชนี ที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 5 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการเงินและงบประมาณที่เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยปกติแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจากงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได เชน 

คาเลาเรียนนิสิต รายไดจากงานวิจัย บริการวิชาการ และคาเชาทรัพยสิน ฯลฯ มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไก

ในการบริหารการเงิน และรายงานขอมูลใหผูบริหารทราบ เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ ซึ่งไดแก 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิต สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต คาใชจายที่มหาวิทยาลัยฯ ใชสําหรับการผลิต

บัณฑิตตอหัว งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัด

ไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจอยางครบถวน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการ

ดานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง 5 ดัชนีมีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

และ กพร. จํานวน 1 ตัวบงชี้  

 สําหรับในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานใน ภาพรวมของ

องคประกอบที่ 8 เทากับ 2.80 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่  2.8 
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            ตารางที่  2.8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวม
คะแนนการ
ประเมิน 
 ป 50 

(คะแนนเต็ม 
5) 

8.1 มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  

8.1 - - ระดับ 7 n/a 7 7 n/a 3 3 1 1 5 

8.2 รอยละของเงินรายไดจริง

จากภายนอกทัง้หมดตอ

รายรับจริงทั้งหมด 

- - - รอยละ 41 n/a n/a 37.79 n/a n/a 2 0 0 2 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวน

นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

- 5.6 - บาทตอ

คน 

67,000 103,100.88 117.651.85 58,428.77 3 3 1 0 0 1 

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 

- 5.7 12 บาทตอ

คน 

100,000 102,652.31 95,731.57 74,285.50 3 3 3 0 1 4 

8.5 รอยละของเงินเหลือจาย

สุทธิตองบดําเนินการ 

- 5.8 - รอยละ 18 12.85 24.52 14.78 2 2 2 0 0 2 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 8 2.80 
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จากตารางที่ 2.8  พบวา ผลการดําเนินงานทุกดัชนีในองคประกอบที่ 8 สามารถบรรลุเปาหมาย จํานวน 

3 ดัชนี และมีพัฒนาการ 2 ดัชนี จาก 5 ดัชนี โดยดัชนีที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน ไดแก ดัชนีที่ 8.1 

และ 8.4  สวนดัชนีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน คือ ดัชนีที่ 8.3 รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี 

สรุปไดดังนี้   

ดัชนทีี่ 8.1 : มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย : ระดับ 7  ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  8.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
  

  เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห

สถานะทางการเงิน  

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบที่ระดับ 7 และมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( พ.ศ. 2548-2551) ซึ่งกําหนด

ทิศทางการพัฒนา  ภารกจิของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน  ประกอบกบันโยบายการบริหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2550-2554 ในการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงบประมาณไดกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อให
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หนวยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการดานการเงินและงบประมาณ  ดําเนินการตามนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค 

(8.1-1-1, 8.1-1-2) 

 2. มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน   โดยกําหนดประเภทเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยฯ เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายไดจากประยุกตและบริการวิชาการ รายไดจากการ

บริหารงาน เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เปนผูบริหารการจัดเก็บรายได (8.1-2-1) และกําหนดระเบียบแนวทาง

ปฏิบัติในการบริหารจัดการรายไดแตละประเภทที่ชัดเจน (8.1-2-2) มีการแสวงหางบประมาณจากแหลงอื่น เชน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (8.1-21-3) สกว.  สวทช. เอกชนตางๆ ขอใชบริการภายในมหาวิทยาลัยฯ 

เปนตน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนําเงินรายไดไปหาผลประโยชนโดยนําไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกูของ

รัฐวิสาหกิจ  หุนกู/ตราสารอื่นๆ  และสงเสริมใหหนวยงานใชบริการจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปน

การกระจายรายไดใหอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ และเปนการสนับสนุนใหหนวยงานผูใหบริการไดพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่ใหบริการ   

 ในการวางแผนจัดสรรและการใชจายเงิน  มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานอยาง

เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดทําแผนงบประมาณไดมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยผานระบบเครือขาย e-Revenue 

การใชจายงบประมาณมีการกระจายอํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันและจายเงินใหกับทุกหนวยงานตาม

ระเบียบที่กําหนดเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ  มีการกําหนดใหหนวยงานมีเงินสํารองจายในวงเงิน

ไมเกิน10% ของเงินรายไดของหนวยงานและเงินทดรองจายไดในวงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใหหนวยงาน

สามารถชําระหนี้ไดรวดเร็วขึ้น  (8.1-2-4, 8.1-2-5, 8.1-2-6) 

  3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการ ไดแก ระบบ

งบประมาณ (BUDGET), ระบบ GFMIS, ระบบบัญชี 3 มิติ, โปรแกรมการบันทึกบัญชี Accellent   Accounting 

(8.1-3-1, 8.1-3-2) 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน  ราย

ไตรมาส/รายป เชน รายงานฐานะการเงินเงินรายได, รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของ

มหาวิทยาลัยฯ และรายงานลูกหนี้เงินยืม มีการจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยและ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กําหนด และจัดทํารายงานสรุปรายรับจริง-

ร ายจ า ยจ ริ ง  งบประมาณเ งิ น ร าย ได และ งบประมาณแผ นดิ น เ สนอที่ ป ร ะชุ มคณบดี และสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทราบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3) 

 5. มีการนํามาขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน   และ

ความมั่นคงอยางตอเนื่องเพื่อใชในการจัดทําแผน/ปรับเปล่ียนงบประมาณประจําป (8.1-5-1) 

 6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ   สําหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรายงาน

มหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการเปนประจําทุกปตามระเบียบ (8.1-6-1, 8.1-6-2, 8.1-6-3) 
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 7. ผูบริหารระดับสูง มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดใหมีการประชุมระหวาง 

อธิการบดี/รองอธิการบดีกํากับดูและผูอํานวยการกอง เพื่อรับทราบขอมูลและมอบหมายใหเรงรัดติดตามการใช

เงินของหนวยงาน (8.1-7-1, 8.1-7-2) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 8.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ ที่ระดับ 7 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน  

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 7 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน       

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน เทากับรอบปการศึกษา 2549  

ที่ระดับ 7 อยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 8.1 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 - 2551) 

8.1-1-2 นโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554   

8.1-2-1 ระเบียบมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 

8.1-2-2 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2547 

8.1-2-3 เอกสารงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําป  2550 

8.1-2-4 บันทึกการไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เชน สกอ. 

8.1-2-5 นโยบายและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย      

8.1-2-6 หนังสือกองคลัง  การบริหารงบประมาณรายจายประจําป 2550 

8.1-3-1 ระบบบัญชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th) 

8.1-3-2 ระบบงบประมาณ (BUDGET) 

8.1-4-1 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  รายเดือน/รายไตรมาส /รายป 

8.1-4-2 

8.1-5-1 

รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณ

แผนดิน  (ใชหลักฐานรวมกัน) 

8.1-4-3 รายงานลูกหนี้   

8.1-6-1 หนังสือแจงการเขาตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

8.1-6-2 แผนการตรวจสอบภายในประจําป  

8.1-6-3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ   

8.1-7-1 บันทึกชวยจาํการประชมุผูอํานวยการกองภายในสํานักงานอธิการบด ี
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-7-2 หนังสือเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

แหลงขอมูล : คุณวลีรัตน กาญจนปกรณชัย   กองคลัง   โทร 0-2942-8147 ภายใน 4301 
 
ดัชนทีี่ 8.2 : รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทัง้หมดตอรายรับจริงทั้งหมด (มก.) 

เปาหมาย : รอยละ 41 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 35 หรือนอยกวา รอยละ 36 – 40 รอยละ 41 หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
ศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน

การเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ ในป

การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ดังนี้ 

1. เงินรายไดจริงจากภายนอก   1,795,730,274.29 บาท 

2. รายรับจริงทั้งหมด    4,751,582,373.78 บาท  

3. เงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 
รอยละ 37.79 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรอยละของเงินรายไดจริงจาก

ภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด (มก.) คิดเปน รอยละ 37.79 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 

2 คะแนน    

- ผลการดําเนินงาน ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 คะแนน 

- ไมมีผลการดําเนินงาน จากรอบปงบประมาณ 2549 จึงไมมีพัฒนาการ ได  0  คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 8.2 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ  2 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.2-1 สรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

แหลงขอมูล : คณะวิชา กองแผนงาน และกองคลัง 
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ดัชนทีี่ 8.3 : สินทรัพยถาวรตอจาํนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา  
เปาหมาย : 67,000 บาทตอคน ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.6 
  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 64,999 บาท/คน 65,000 – 99,999 บาท/คน 100,000 บาท/คน หรือมากกวา 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรเงินเพื่อใชจายในหมวดครุภัณฑและการ

กอสรางอาคาร สินทรัพยถาวร ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินและ

ศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว โดยมีมูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต

เต็มเวลา (บาทตอคน) ดังนี้ 

1. สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 3,158,625,158.99 บาท 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ในปการศึกษา 2550 เทากับ  

54,059.42 คน 

3. มูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา เทากับ 58,428.77 บาทตอคน 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 8.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทา 58,428.77 บาท/คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่  1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 67,000 บาท/คน ทําใหไดคะแนน

เทากับ 0 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน 58,428.77 บาท/คน ลดลงจาก

รอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการ 117,651.85 บาท/คน  ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 8.3 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.3-1 สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2550 

8.3-2 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ในปการศึกษา 2550 

 

แหลงขอมูล :  คณะวิชา กองแผนงาน และกองคลัง 
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ดัชนทีี่ 8.4 : คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา  

เปาหมาย : 100,000 บาท/FTES ตัวชี้วัดของ กพร. :   12 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.7 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

> + 10% หรือ < + (-10%) 
ของเกณฑ 

5-9.99% และ (-5) – (-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-4.99%) ถึง 4.99% 
 ของเกณฑ 

 

ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คาใชจายทั้งหมด ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 1,217.372.56 บาท 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ในปการศึกษา 2550 เทากับ 

54,059.42 บาท 

3. คาใชจายทั้งหมดตอนิสิตเต็มเวลา เทากับ 74,285.50  บาทตอคน 

ดัชนีที่ 8.4  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ สมศ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคาใชจายนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานแตละกลุมสาขาวิชาดังนี้  

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  (แพทยศาสตร)  = 395,208  บาท/คน 

   (สาธารณสุขศาสตร) =  119,905  บาท/คน  

2. วิทยาศาสตรกายภาพ    =   66,338  บาท/คน 

3. วิศวกรรมศาสตร    =   70,312  บาท/คน 

4. สถาปตยกรรมศาสตร    =   71,394  บาท/คน 

5. เกษตรศาสตร     = 109,910  บาท/คน 

6. บริหารธุรกิจ     =   62,532  บาท/คน 

7. ศึกษาศาสตร     =   90,610  บาท/คน 

8. สังคมศาสตร     =   45,457  บาท/คน 
 

ตาราง ผลการคํานวณคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประจําป 2550 ดังนี้ 

  

    เกณฑ   คาใชจายจริง  

กลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
FTES 
(1) 

คาใชจายตอหัว   
(บาท/FTES)     

(2) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

(3) = (1) *(2) 

คาใชจายตอหัว   
(บาท/FTES)   

(4) 

คาใชจายรวม 
(บาท)           

 (5) = (1) *(4)  

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ        799.11     119,905.00     95,817,284.55      409,264.70   327,047,514.42  

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตร   10,320.28       66,338.00   684,626,734.64        60,752.83   626,986,216.39  
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    เกณฑ   คาใชจายจริง  

กลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
FTES 
(1) 

คาใชจายตอหัว   
(บาท/FTES)     

(2) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

(3) = (1) *(2) 

คาใชจายตอหัว   
(บาท/FTES)   

(4) 

คาใชจายรวม 
(บาท)           

 (5) = (1) *(4)  

3. กลุมวิศวกรรมศาสตร     9,710.49       70,312.00   682,763,972.88        67,649.27   656,907,559.84  

4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร        331.71       71,394.00     23,682,103.74      115,109.90     38,183,104.93  

5. กลุมเกษตรศาสตร     5,638.73     109,910.00   619,752,814.30      151,805.10   855,987,971.52  

6. กลุมบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 

ฯลฯ   14,345.01       62,532.00   897,022,165.32        47,817.48   685,942,228.77  

7. กลุมศึกษาศาสตร     2,649.08       90,610.00   240,033,138.80      115,086.26   304,872,709.64  

8. กลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร     8,761.75       45,457.00   398,282,869.75        42,326.01   370,849,918.12  

9. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว        718.12     395,208.00   283,806,768.96      207,561.01   149,053,712.50  

10. กลุมสหวิทยาการ        785.14                -                     -    -   -  

รวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 54,059.42 1,031,666.00 3,925,787,852.94 1,217,372.56 4,015,830,936.14 

 

จากตารางผลการคํานวณ พบวาเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน  คาใชจายจริงตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลาประจาํป การศึกษา พ.ศ.2550  และผลตางระหวางเกณฑกับคาใชจายจริงสามารถคํานวณ

ไดดังนี้ 

1. เกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน 

   3,925,787,852.94     =  72,619.87    บาท /FTES 

                         54,059.42 

2. คาใชจายจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2550   

   4,015,830,936.14      =  74,285.50     บาท /FTES 

         54,059.42 

3. ผลตางระหวางคาใชจายจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาปงบประมาณ  พ.ศ.2550 กับเกณฑที่ควร 

จะเปน 

  74,285.50 – 72,619.87     x  100    = 2.29%  

                             72,619.87   

จากขอมูลขางตนเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปนคือ 72,619.87 บาท/FTES 

คาใชจายจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2550  คือ  74,285.50 บาท /FTES  โดยมีผลตางระหวาง

เกณฑกับคาใชจายจริงคิดเปนรอยละ 2.29  
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ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 8.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทา มีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ คิดเปนรอยละ 2.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 

3 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 100,000  บาท/FTES ทําใหไดคะแนน

เทากับ 0 คะแนน      

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ผลการดําเนินงานมีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ คิด

เปนรอยละ 2.29 ลดลงจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 4.26 แตอยู

ในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 8.4 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน 
เทากับ 4 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.4-1 ขอมูล รายจายจริง เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได และครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 

จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 

8.4-2 ผลการคํานวณคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับเกณฑ 

จําแนกตามกลุมสาขาวชิา และคณะ  

8.4-3 ตารางแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนก

ตามกลุมสาขาและคณะ ปการศึกษา 2550 

 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 

 
ดัชนทีี่ 8.5 : รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

เปาหมาย : รอยละ 18  ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.8 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 4  

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 5 – 9 หรือ  

หรือมากกวารอยละ 15 

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 10 – 15  

ของงบดําเนินการ 
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ผลการดําเนินงาน  
 สําหรับเงินเหลือจายสุทธิ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และบงบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ

มหาวิทยาลัยในระยะยาว พบวา ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการดังนี้ 

1. เงินรายรับทั้งหมด ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 4,751,582,373.78 บาท 

2. งบดําเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 4,015,830,936.14 บาท 

3. เงินเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2550 เทากับ 593,455,223.78 บาท 

4. เงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 14.78 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 8.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 14.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่รอยละ 18 ทําใหไดคะแนนเทากับ 0 

คะแนน     

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 19.86 ลดลงจากรอบ

ปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 24.52 อยูในเกณฑ 2 คะแนน เทากัน 

ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมีพัฒนาการ ได 0 คะแนน      

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 8.5 ในปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผลการประเมิน
เทากับ 2 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.5-1 รายงานสรุปรายรับ – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน 

รายงานคาเสื่อมราคา และสินทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2550 
 

แหลงขอมูล : กองคลัง, กองแผนงาน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 3 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่ เปน

ลักษณะเฉพาะของสถาบัน ซึ่งทั้ง 3 ดัชนี สอดคลองกับตัวบงชี้ของสกอ. จํานวน 3 ตัวบงชี้  สมศ. จํานวน 2 ตัว

บงชี้ และ กพร. จํานวน 1 ตัวชี้วัด 

โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบ 

ที่ 9 เทากับ 4.67 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9
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            ตารางที่ 2.9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ความสอดคลอง ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

 
 

องคประกอบ/ดัชนีมหาวิทยาลยั 
สกอ. สมศ. กพร. 

 
 

หนวย 

เปา 
หมาย 
ป 2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ผล
ประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 

ผลรวมคะแนน
การประเมิน 

 ป 50 (คะแนน
เต็ม 5) 

9.1  มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

9.1 7.1 - ระดับ 5 5 5 7 3 3 3 1 1 5 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู

และทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

9.2 - - ระดับ 4 n/a 1 4 n/a 1 2 1 1 4 

9.3 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน 

9.3 7.2 8 ระดับ 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบที่ 9 4.67 
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 จากตารางที่  2.9  พบวา ผลการดําเนินงานของดัชนีในองคประกอบที่ 9 สามารถบรรลุเปาหมายและ

มีพัฒนาการทั้ง 3 ดัชนี โดยดัชนีที่มีผลการดําเนินงานระดับคะแนนมากที่สุด คือ 5 คะแนน ไดแก ดัชนีที่ 9.1 และ 

9.3 สวนดัชนีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 2 คะแนน คือ ดัชนีที่ 9.2 รายละเอียดของการประเมินรายดัชนี สรุป

ไดดังนี้ 

ดัชนทีี่ 9.1 : มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 9.1 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  7.1 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 

 3. มีการกําหนดมาตรฐานดัชนี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการ

ติดตาม) 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินงาน  

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินงาน  

4 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย  

ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานไดที่ระดับ 7  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพเปน 2 รูปแบบที่สอดคลองกับการ

ดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ตามคูมือระบบ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 (9.1-1-1) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมี

การทบทวนและปรับปรุงคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อยางตอเนื่อง  เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงการประกันคุณภาพภายนอก และทําใหเกิดความ

ชัดเจนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยดัชนีประเมินและเกณฑประเมินสามารถประเมินผลทั้งเชิงปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความสัมพันธเชื่อมโยงกับดัชนีของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

และยังแสดงถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยอีกดวย (9.1-1-2) ดังนี้ 

• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับหนวยงานคณะวิชา ใช 9 องคประกอบตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตไดกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย  เพื่อติดตามการดําเนินงานและพัฒนาของหนวยงานคณะวิชาอยางตอเนื่อง สําหรับกลุมระดับ

คณะวิชา มีดัชนีประเมิน จํานวน 47 ดัชนี 

• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับหนวยงานสนับสนุน ใช 6 องคประกอบโดยมีการพัฒนาขึ้นเอง 

และมีการกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามการดําเนินงาน

และพัฒนาของหนวยงานสนับสนุนอยางตอเนื่อง สําหรับกลุมระดับหนวยงานสนับสนุน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม

สถาบัน มีดัชนีประเมิน จํานวน 35 ดัชนี และกลุมสํานัก มีดัชนีประเมินจํานวน 27 ดัชนี เนื่องจากมีดัชนีที่

เกี่ยวของกับภารกิจดานการวิจัย จํานวน 8 ดัชนี จึงเปนดัชนีไมบังคับสําหรับกลุมสํานัก แตใหหนวยงานเพิ่มดัชนี

และเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยงานแทน 

• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับวิทยาเขต ใช 9 องคประกอบเชนเดียวกับหนวยงานคณะวิชา แต

ไดกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สําหรับกลุมระดับวิทยาเขต มีดัชนี

ประเมิน จํานวน 65  ดัชนี 

 โดยการพิจารณาเกณฑการประเมินคุณภาพภายในแบงเปน 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน และไม

กําหนดคาถวงน้ําหนัก คือ ทุกดัชนีมีคาน้ําหนักเทากับหนึ่ง และแบงดัชนีเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหสอดคลองตามเกณฑของ สมศ. และ สกอ. โดยหนวยงานตองเก็บรวบรวมขอมูล

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ป เพื่อดูแนวโนมและพัฒนาการในการดําเนินงาน (1 คะแนน) รวมท้ังมีการ

กําหนดเปาหมายในแตละดัชนี เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในแตละปเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (1 

คะแนน) 
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 การจัดเก็บขอมูลและการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกตอง และ

ตอบสนองตอการปรับเปล่ียนตางๆ สํานักประกันคุณภาพ จึงไดจัดทําแบบกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common Data 

Set Template) และแบบรายงานผลการประเมิน (Evaluation Template) 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับผลการดําเนินงานมากําหนด

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารจัดการระบบงาน

ตางๆ ใหตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายในและมาตรฐานของ

หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานสากล ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการสวนกลางเปนผูกําหนดนโยบายและ

จัดทํามาตรฐานตางๆ  ที่ เกี่ ยวของกับพันธกิจทั้ ง  4 ดาน  (ตามเอกสารคูมือระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 25548)  (9.1-1-1) อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําเปนตองมี

ผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของระดับหนวยงานตางๆ และระดับมหาวิทยาลัยตอไป 
3. มีการกําหนดมาตรฐานดัชนี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

แล ะม าต ร ฐ านอื่ น ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  แล ะสอดคล อ ง กั บ ก า รป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพภ า ยนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดมาตรฐานดัชนี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับดัชนีของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนี

ประเมินคุณภาพ ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา 

และผลผลิต ตามเอกสารคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร 

สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต ประจําป 2551 (9.1-1-2) สามารถสรุปดัชนีประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบงตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการบริหาร

จัดการดานตางๆ ของแตละกลุมหนวยงานไดดังนี้  (9.1-3-1) 

• ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  -  สําหรับกลุมระดับคณะวิชา จํานวน 47 ดัชนี รายละเอียดดังนี้                  

1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ดานผลผลิต จํานวน 4 ดัชนี เปนดัชนีที่ตรงกับ สกอ. 2 

ดัชนี และตรงกับ สมศ. และ ก.พ.ร.  2 ดัชนี โดยมี 2 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 2.10, 

2.11 
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2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา จํานวน 42 ดัชนี แบงเปน 2 มาตรฐาน 

คือ 

ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 16 ดัชนี เปนดัชนีเชิง

ปจจัยนําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 5 ดัชนี ที่ตรง

กับ สกอ.ทั้งหมด  เปนดัชนีเชิงผลผลิต 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี โดยมี 6 ดัชนีของ สกอ. 

ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 2.7, 7.1, 7.5, 7.8, 8.2, 9.1 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 26 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย

นําเขา 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนีและตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 9 ดัชนี ที่ตรงกับ 

สกอ. 7 ดัชนี ตรงกับ สมศ. และเปนดัชนี มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และตรง

กับ สมศ. 2  ดัชนี โดยมี 2 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 5.1, 6.1 

3)  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 1 

ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ ก.พ.ร. โดยมี 2 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ 

ดัชนีที่ 4.2, 7.3 

-  สําหรับกลุมระดับสํานัก/สถาบัน จํานวน 35 ดัชนี  รายละเอียดดังนี้ 

1)  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ไมมีดัชนีประเมิน 

2)  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา จํานวน 34 ดัชนี แบงเปน 2 มาตรฐาน คือ 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 21 ดัชนี เปนดัชนีเชิง

ปจจัยนําเขา 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี และของ มก. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 8 ดัชนี ที่ตรง

กับ สกอ. 4 ดัชนี และตรงกับ มก. 4 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และของ มก. 2 ดัชนี 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 13 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย

นําเขา  5 ดัชนี  ที่ตรงกับ  สกอ .  3 ดัชนี  และตรงกับ  สมศ .  ก .พ .ร .  2 ดัชนี  เปนดัชนี เชิงกระบวนการ  

1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และของ มก. 2 ดัชนี 

3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 1 

ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 
- สําหรับกลุมระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จํานวน 65 ดัชนี 

1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ดานผลผลิต จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีที่ตรงกับ สกอ. 4 

ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร.  2 ดัชนี 

2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา จํานวน 56 ดัชนี แบงเปน 2 มาตรฐาน คือ 

ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 27 ดัชนี เปนดัชนีเชิง

ปจจัยนําเขา 9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 1 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 7 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิง

กระบวนการ 11 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 10 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 

ดัชนี และตรงกับ สมศ. 2 ดัชนี 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 235 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 29 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย

นําเขา 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 11 ดัชนี ที่ตรงกับ 

สกอ. 9 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 8 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และ

ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี 

3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 3 

ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ กพร. และเปนดัชนีเชิงกระบวนการ ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี  

• ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ 
  - สําหรับกลุมระดับคณะวิชา จํานวน 47 ดัชนี รายละเอียดดังนี้ 

 1) ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 20 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา  

4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. และ ก.พ.ร.  2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี ที่ตรงกับ 

สกอ . 5 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ .  

5 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี โดยมี 3 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 2.10, 2.11, 

5.1 

2) ดานกระบวนการภายใน จํานวน 8 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี  เปนดัชนีเชิง

กระบวนการ 3 ดัชนี และเปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. เกือบทั้งหมด ยกเวนดัชนีที่ 1.3 ที่เปนของ 

มก. โดยมี 4 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 6.1, 7.1, 7.8, 9.1 

3) ดานการเงิน  จํานวน  7 ดัชนี  เปนดัชนี เชิงปจจัยนําเขา  6 ดัชนี  ที่ตรงกับ  สกอ .  

2 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. โดยมี 1 

ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ดัชนีที่ 8.2 

4)  ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 12 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 5 

ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 3 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 

ทั้งหมด เปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. ทั้งหมด โดยมี 4 ดัชนีของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา 

คือ ดัชนีที่ 2.7, 4.2, 7.3, 7.5 

  - สําหรับกลุมระดับสํานัก/สถาบัน จํานวน 35 ดัชนี  รายละเอียดดังนี้ 

1)  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา  

2 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 1 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร.  1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 

ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี 

2)  ดานกระบวนการภายใน จํานวน 14 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 2 ดัชนี ที่ตรงกับ  

สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี  และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และของ มก. 4 

ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.  3 ดัชนี และของ มก. 3 ดัชนี 

3)  ดานการเงิน จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี ตรง

กับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 
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4)  ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 9 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 3 

ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร.  เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 2 ดัชนี และเปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 

ทั้งหมด 

- สําหรับกลุมระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จํานวน 65 ดัชนี 

 1) ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 21 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา  

4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 6 

ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงผลผลิต 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนีและตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี 

2) ดานกระบวนการภายใน จํานวน 14 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ 

สกอ.  เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 8 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิง

ผลผลิต 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.  3 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี 

3) ดานการเงิน จํานวน 13 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ .  

2 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 6 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 2 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. เปน

ดัชนีเชิงผลผลิต 2 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 

4)  ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 17 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 6 

ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี  เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี และเปนดัชนี 

เชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. ทั้งหมด 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง

เปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน โดยในป 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับ

รูปแบบการประเมินเปนแบบกลุมสําหรับกลุมคณะวิชา และกลุมหนวยงานสนับสนุนตามภารกิจดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 48 หนวยงาน คือ 26 คณะวิชา 17 หนวยงาน 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 

กลุมสหวิทยาการ และ 3 วิทยาเขต  และกําหนดใหทุกหนวยงานจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายใน

เดือนกรกฎาคม 2550 (9.1-4-1) เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบป

การศึกษา 2549 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2550 ซึ่งแบงกลุมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

• กลุมคณะวิชา แบงเปน 8 กลุมสาขา ดังนี้  

1) กลุมสาขาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะประมง คณะวน

ศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

2) กลุมสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

3) กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร และคณะ

สังคมศาสตร 
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4) กลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดแก คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยส่ิงแวดลอม คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

6) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ไดแก คณะสัตวแพทยศาสตรและคณะเทคนิคการสัตว

แพทย  

7) กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร  ไดแก  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

8) กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

9) กลุมสาขาศึกษาศาสตร ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร  กําแพงแสน 

• กลุมหนวยงานสนับสนุน แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1) สนับสนุนดานการบริหาร ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพ และสํานัก

พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  

2) สนับสนุนดานการเรียนการสอน ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการ

คอมพิวเตอร สํานักหอสมุด และบัณฑิตวิทยาลัย 

3) หนวยงานการบริการวิชาการ/วิจัย ไดแก สํานักสงเสริมและฝกอบรม สถาบันภาษาศาสตร

และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และ

ถายทอดเทคโนโลยี และศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมภาคเอกชน 

4) หนวยงานการวิจัย ไดแก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันอินทรี

จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

• กลุมโครงการสหวิทยาการ 1 กลุม 

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 กลุม  

• กลุมวิทยาเขต แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) วิทยาเขตกําแพงแสน  

2) วิทยาเขตศรีราชา 

3) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 นอกจากนี้ ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายใน เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพของทุก

หนวยงานทุกวิทยาเขต การรวบรวมขอมูล และรายงานการประเมินตนเองของแตละหนวยงาน ในการ

เตรียมพรอมในการรับประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไดประชุมชี้แจงใหผูบริหารและ

บุคลากรทุกหนวยงานไดรับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 

(9.1-4-2)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดรูปแบบการประเมินเปนรายคณะวิชา และรายหนวยงานของทุก

วิทยาเขต (9.1-4-3) ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 โดยแตละคณะวิชา/หนวยงาน ดําเนินการ
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เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใหเปนไปตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ 

สกอ. ซึ่งจะเริ่มดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2551 โดยกําหนดใหทุก

หนวยงานทุกวิทยาเขต จํานวน 57 หนวยงาน จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มายังสํานักประกัน

คุณภาพ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เพื่อนําขอมูลผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานมาวิเคราะหในการ

จัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 สงหนวยงานตนสังกัด (สกอ.) และ สมศ. ใหทันภายใน 

120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา โดยไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวัน

ศุกรที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (9.1-4-4) เพื่อใหหนวยงานสรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึงศักยภาพ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหนวยงาน สามารถเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นได จากการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามดัชนี และเกณฑประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังมีการเทียบกับเปาหมายและเห็น

พัฒนาการจากรอบปที่ผานมา สามารถสรุปและวิเคราะหในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน จุดแข็ง จุดออน และกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อเปนขอมูลสําหรับการรับ

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมี

การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเปนภาพรวมของแตละกลุมสาขาวิชา/กลุมหนวยงานสนับสนุน 

(9.1-5-1) เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาใหขอเสนอแนะในการ

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ดังเอกสารรายงานการประชุมคณบดี 

และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.1-5-2)  ซึ่งรองอธิการบดีแตละทานที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ ได

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัยของแตละกลุมสาขาและกลุมหนวยงาน

สนับสนุน เพื่อเปนขอมูลมอบหมายใหหนวยงานภายใตการควบคุมดูแล จัดทําแผนการปรับปรุง และมีการตรวจ

ติดตามผลการดําเนินงานในรอบปถัดไปอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป (9.1-5-3, 9.1-5-4) รวมท้ังไดมีการติดตาม

ใหหนวยงานคณะวิชา สํานัก สถาบันจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในของทุกหนวยงาน ประจําป 2550 จากหนวยงานทั้งหมด 48 หนวยงาน แตพิจารณาหนวยงานที่

ตองจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 47 หนวยงาน เนื่องจากศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน

ไดยุบรวมกับสํานักงานบริการวิชาการ โดยมีหนวยงานจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จํานวน 43 

หนวยงาน จากหนวยงานทั้งหมด 47 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 91.49 (9.1-5-5) 

 โดยผลการประกันคุณภาพที่นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเดนชัด ดังจะเห็น 

ไดจาก  

- พันธกิจดานการเรียนการสอน  มีการทบทวนมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย  

ที่กําหนดสัดสวน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4:3:2:1) ใหสอดคลองกับ

คาน้ําหนักของการประเมินภายนอกที่  มก .  อยูในกลุมที่  1 กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

(35:35:20:10) โดยกําหนดใหคาสัดสวนทั้งสองเปนคาเดียวกัน คือ 3.5 : 3.5 : 2 : 1 มีการกําหนดใหนิสิตได

รับทราบหนาที่ในการประเมินอาจารยผูสอนไวในแบบประมวลผลการสอน และมอบคณะสรุปผลการประเมิน

อาจารยผูสอนในภาพรวมเสนอตอที่ประชุมคณบดีทุกส้ินภาคการศึกษา มีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเสนอ
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หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุน มีการพัฒนาหนวยเรียนรูดานการเรียน การสอนของคณาจารย สนับสนุน

ใหนิสิตนําเสนอผลงานเปนภาคภาษาอังกฤษ และสนับสนุนงบประมาณการจัดหาสื่อ Edutainment ใหกับ

สํานักหอสมุด มีการกําหนดหลักเกณฑบังคับใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตองตีพิมพบทความวิทยานิพนธกอน

สําเร็จการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

ใหกับอาจารยรุนใหมและอาวุโส เชน การเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูแบบตางๆ เทคนิค

การสอน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการสอนระหวางอาจารยอาวุโสกับอาจารยรุนใหม มีการจัด

โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิต มก. โดยจัดโครงการ “วิเทศอาสาเพื่อพัฒนาผูนํานิสิตนานาชาติ” 

(Development of Kasetsart Student International Leadership) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนา

สมรรถนะสากลของนิสิต มก. 

- พันธกิจดานการวิจัย มีมาตรการสงเสริมเพื่อรักษามาตรฐานดานการวิจัยในดานการสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากร (ครุภัณฑ) ตามความตองการของคณะ สํานัก สถาบัน มีการเปดรับอาจารยระดับ

ปริญญาเอกจํานวน 100 อัตรา ตามความตองการของแตละสาขาวิชา ดําเนินการสรางความเขมแข็งแก

หนวยงานตางๆ สนับสนุนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (COE) มีโครงการวิจัยบูรณาการครบวงจร เชน ไม

กฤษณา KU-Biodiesel พืชสมุนไพร เปนตน และผลที่ไดจากโครงการวิจัย ไดดําเนินการขอจดสิทธิบัตร 

โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อสรางชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการวิจัยการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความรวมมือจากฝายประยุกตงานวิจัย สวพ. มก. และฝายวิจัย มก. 

เพื่อการพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย การพัฒนานักวิจัยอยาง

ตอเนื่อง เชน โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย เชน เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ

ทุนวิจัย การตีพิมพงานวิจัย  สวพ.มก. และบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและการเขียน

บทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ จัดโครงการสรางแรงบันดาลใจนักวิจัยสู

เสนทางศาสตราจารย มีการสรางเครือขายเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก มีการกระตุนคณาจารยที่ทํางานวิจัยและสราง

ผลงานตีพิมพ เชน โครงการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ป 2550 สัมมนา “วันพบแหลงทุนวิจัย”  

มีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ใหรางวัลการตีพิมพ

ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ SCI (กองทุน สวพ. ประเภทสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) รวมท้ังมีการ

ประชาสัมพันธอาจารยนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงแก มก. ผานขาวประชาสัมพันธ มก. และเอกสารเผยแพรของ

หนวยงานตางๆ  

- พันธกิจดานการบริการวิชาการ มีกลยุทธในการรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและบริการ

วิชาการ และคณะวิชา เชน โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจในป 2551 ใชทรัพยากรภายในคณะจากงานวิจัยสูงาน

บริการวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนการสอนเปนรูปธรรม เชน โครงการหนวยธุรกิจเสนอโดยคณะ

ประมง ซึ่งคาดวาจะเปนตนแบบหนวยธุรกิจในขณะนี้ 

- พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามพันธ

กิจระดับมหาวิทยาลัย 
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- พันธกิจดานการบริหารจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 

เพื่อใหมีความพรอมสมบูรณ และสามารถรายงานสารสนเทศของบุคลากรที่เปนปจจุบัน และเชื่อมโยงให

หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน  โดยในเบื้องตนจะรองรับไดเฉพาะ 2 วิทยาเขต คือ วิทยา

เขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน มีการฝกอบรมดานการบริหารเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรเขาสูตําแหนง

ผูบริหาร ซึ่งไดบรรจุแผนการดําเนินงานไวในแผนพัฒนาบุคลากร มก. 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) แลว 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะ และสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลาง

เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน และการบริหารจัดการทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

(9.1-6-1) ไดแก  

• ระบบฐานขอมูลนิสิต การเรียนการสอน อยูในความรับผิดชอบของ สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด และสํานักบริการคอมพิวเตอร  

• ระบบฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร อยูในความรับผิดชอบของ กองบริการการศกึษา 

• ระบบฐานขอมูลงานวิจัย  อยู ในความรับผิดชอบของ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม อยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานบริการ

วิชาการ 

• ระบบฐานขอมูลงานบุคคล อยูในความรับผิดชอบของ กองการเจาหนาที่ 

• ระบบฐานขอมูลงานการเงิน อยูในความรับผิดชอบของ กองคลัง 

  อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบฐานขอมูลสวนกลางยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับทุกหนวยงาน

ทุกวิทยาเขต เพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน โดยมีการสงเสริมใหทุกหนวยงานไดมีโอกาสเขารวมโครงการกิจกรรม สัมมนา ฝกอบรม 

ภายใตการมีสวนรวมจากทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประสานความรวมมือในการใหความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาตางๆ  ไดแก 

• การศึกษาดูงานของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

(นบอ.) รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2550 (9.1-7-1) 

• การศึกษาดูงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551  

(9.1-7-1) 

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการเขารวมประชุม สัมมนา 

ฝกอบรม โครงการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-7-2)  ไดแก 
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• การเขารวมฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

จํานวน 3 หลักสูตร ชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2550 เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่

พัฒนาขึ้น  และสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีทักษะในการทําหนาที่เปนผูประเมินฯ สรางความ

มั่นใจในการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

• การเขารวมประชุมเสวนา Quality Assurance โดยสํานักงานเลขาธิการที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง ไดแก  คร้ังที่ 1/2550 ในวันศุกรที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 คร้ังที่ 3/2551 

ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• การเขารวมประชุมสัมมนาคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550 ณ หองแกรนดไดมอนด อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปน

การประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสวนาโตะกลม เสวนาวิชาการ รวมท้ังระดมความคิดเห็นหาแนว

ทางแกไขในประเด็นวิกฤตการศึกษา 

• การเขารวมของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ เพื่อใหคําแนะนําประกันคุณภาพ ของ

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย (Art for All) คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกรที่ 30 

พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหมูลนิธิฯ ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคในการพัฒนาองคกรในการจัดมาตรฐานงานใหมี

ผลสอดคลองในการดําเนินงานภายในหนวยงาน 

•  การเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองคกรการ

เรียนรู”  ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2550 ณ หอง EX-MBA อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อให

สถาบันการศึกษาดําเนินการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง และใหผูผานการอบรมมี

ความรู ความสามารถ และมีทักษะในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู และมีแนวทางในการจัดทาํ

แผนพัฒนาที่มีมาตรฐาน 

• การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “QA for Green and Happiness Society” โดยสถาบันพระบรม

ราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2550 

ณ หองประชุมจูปเตอร อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสงเสริมแนวคิด หลักการ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการสงเสริมใหแตละวิทยาลัยเปนผูนําทางคุณภาพ และเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพระหวางกัน 

• โครงการสัมมนา เร่ือง “การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา“ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 2551 ณ หองประชุมอาคาร 10 อาคารสวนหนา มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา รวมไป

ถึงการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
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• การประชุมสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษา” วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและกระตุนใหมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อวางแผนสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

• การสงเสริมใหบุคลากรสมัครเปนนักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  

ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาเปนนักประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

• การจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “ดัชนีประเมินคุณภาพ เกณฑมาตรฐาน 

และการเก็บรวบรวมขอมูล การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” สําหรับผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงาน

สําหรับกลุมหนวยงานระดับคณะวิชา และกลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน เพื่อให

ผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน มก. ไดรับความรู ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

อั น จ ะส ง ผ ลต อ ก า รพัฒนาป รั บป รุ งป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในกา รทํ า ง านป ร ะกั น คุณภาพภาย ในขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมคณะวิชา 
1) รุนที่ 1  วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2550 แบงเปน 3 กลุมๆ ละครึ่งวัน 

2) รุนที่ 2  วันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 แบงเปน 3 กลุมๆ ละครึ่งวัน 

 กลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 

1) รุนที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2550 แบงเปน 2 กลุมๆ ละครึ่งวัน 

2) รุนที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2551 แบงเปน 2 กลุมๆ ละครึ่งวัน 

• การจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ  ประจําป  2551 เพื่อเปนการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณโดยตรง โดยผูเขารวมโครงการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเห็นมุมมองและประสบการณจริงในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี

ของแตละหนวยงาน สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแบงการดําเนินงานเปน 2 กลุม 5 รุน ดังนี้ 

 กลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน  จํานวน 2 รุน  คือ 

    1) รุนที่ 1 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 กรณีศึกษา: สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร มีผูสนใจเขารวม 21 คน 

    2) รุนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 กรณีศึกษา: สํานักหอสมุด  

มีผูสนใจเขารวม 31 คน 

 กลุมหนวยงานระดับคณะวิชา จํานวน 3 รุน คือ 

1) รุนที่ 1 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร ผูสนใจเขา

รวม 31 คน 
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2) รุนที่ 2 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา: คณะศึกษาศาสตร มีผูสนใจเขา

รวม 27 คน 

3) รุนที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา: คณะอุตสาหกรรมเกษตรมี

ผูสนใจเขารวม 31 คน 

 

• โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ ประจําป 2550  จํานวน 7 กิจกรรม 

• โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน เปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนํา

หลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. มาขยายผลในหลักสูตรที่ 2 และ 3 เพื่อเปนการสนองตอบ

นโยบายการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรที่ 2 สําหรับผูที่มี

คุณสมบัติเปนผูประเมินคุณภาพภายในมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง สําหรับผูที่ผานการอบรมจะไดขึ้นทะเบียนเปนผู

ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และสามารถเปนผูประเมินไดทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งมีการ

ดําเนินการทั้งหมด 2 รุน มีผูผานการอบรม 210 คน คือ รุนที่ 1 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2551 และรุนที่ 2 วันที่ 17 – 

18 มีนาคม 2551 สําหรับหลักสูตร 3  สําหรับผูที่ไมมีประสบการณในการประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งใชเวลา

อบรมท้ังสิ้น  3  วัน ซึ่งมีการดําเนินการทั้งหมด 3 รุน มีผูผานการอบรม 133 คน คือ รุนที่ 1 วันที่ 1-3 เมษายน 

2551  รุนที่ 2 วันที่ 21-23 เมษายน 2551  และรุนที่ 3 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2551 

3) เปนศูนยขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนใหคําปรึกษา

ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานตางๆ โดยมีการรวบรวมขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ เพื่อเผยแพรสาระความรูดานการประกันคุณภาพในรูปแบบส่ือตางๆ เชน จดหมายขาวสํานักประกัน

คุณภาพ เอกสารวิชาการ เทปและซีดีโครงการกิจกรรมสัมมนาฝกอบรม (9.1-7-3) 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ระดับ 7 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 7 อยูในเกณฑ 3 คะแนน 

เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 แตอยูในเกณฑ 3 คะแนน 

เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 9.1 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน  
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA  2548 

9.1-1-2 คู มื อ ดั ช นี ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับ

วิทยาเขต ประจําป 2551 

9.1-3-1 ตารางสรุปดัชนีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ

กลุมหนวยงานคณะวิชา กลุมหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน และกลุมวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการบริหารจัดการดาน

ตางๆ 

9.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย 

หรือหนวยงานเทียบเทา  และวิทยาเขต จํานวน 48 หนวยงาน 

9.1-4-2 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 

9.1-4-3 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 และรูปแบบการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําป 2551 

9.1-4-4 การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันศุกรที่ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

9.1-5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 ของแตละกลุมสาขา กลุม

หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จํานวน 17 เลม (รวมแผน CD) 

9.1-5-2 รายงานการประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

9.1-5-3 หนังสือที่ ศธ 0513.10102/2749 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง ขอความรวมมือ

ในการรวบรวมแนวทางแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

9.1-5-4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายใน  

ของรองอธิการบดีฝายตางๆ  

9.1-5-5 สรุปการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรม สปค.01 และ สปค. 02 และ

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ของทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และวิทยา

เขต 

9.1-6-1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.ku.ac.th และเว็บไซตของทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต

ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา 

9.1-7-1  หนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน จํานวน 2 เร่ือง คือ 

1) หนังสือที่ ศธ 0513.10103/3680 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะหนําผูเขารับการอบรมการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 

2 ศึกษาดูงาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2) หนังสือที่ ศธ 0562.04/101 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะหศึกษา

ดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

โครงการกิจกรรมการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการเขารวมประชุม สัมมนา 

ฝกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 13 เร่ือง คือ 

9.1-7-2 

1) หนังสือที่ ศธ 0513.10102/11391 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เร่ือง ขอสง

บุคลากรเขารวมฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  

 2)  หนังสือที่ ทปอ. 50/305 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เร่ือง ขอเชิญประชุมกลุม

เสวนา Quality Assurance Forum คร้ังที่ 1/2550 และหนังสือที่ ทปอ. 51/186  

ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 เร่ือง ขอเชิญประชุมกลุมเสวนา Quality Assurance 

Forum ครั้งที่ 3/2551 

 3)  หนังสือที่ ศธ 0305/ว69885 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง ขอเชิญเขารวม

ประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา 

 4)  หนังสือที่ ศธ 0513.10102/19426 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง อนุญาตให 

บุคลากรใหคําแนะนําประกันคุณภาพ 

 5)  หนังสือที่ มกค.กปศ 640/2550 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เร่ือง ขอเชิญเขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู” 

 6)  หนังสือที่ สธ 0203.055/5467 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง การสัมมนา

วิชาการ “QA for Green and Happiness Society” 

 7)  หนังสือที่ ศธ 0530.1(3.3)/ว34 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เร่ือง ขอเชิญเขารวม

โครงการสัมมนา การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา ครั้งที่ 1 

 8)  หนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว1613 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เร่ือง ขอเชิญเขารวม

ประชุมสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา” 

 9)  หนังสือที่ สมศ 0002/(ว)810 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551 เร่ือง เสนอรายชื่อเพื่อ

สมัครเปนนักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

 10) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “ดัชนีประเมินคุณภาพ เกณฑมาตรฐาน 

และการเก็บรวบรวมขอมูล การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

 11) โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2551 

 12) โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ ประจําป 2550 

 13) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 
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ขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

-  จดหมายขาวสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 

-  เอกสารวิชาการ 

9.1-7-3 

-  เทปโครงการกิจกรรมสัมมนา ฝกอบรม 

แหลงขอมูล :  คุณมุกดา  เกตุแกว สํานักประกันคุณภาพ โทร 0 2942 8299  ภายใน 4923 ตอ 105 

 

ดัชนทีี่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 

เปาหมาย : - ตัวชี้วัดของ กพร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 9.2 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

 2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  

 3. มีมีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา  

 5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

 6. ระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  

 7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนเพื่อกระตุนใหนิสิตเห็นความสําคัญ และมีสวน

รวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน ที่ระดับ 4  ดังนี้ 
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1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยกําหนดใหทุกคณะวิชา

ทุกวิทยาเขตดําเนินการตามดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานในการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนิสิต เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตเขาใจบทบาทและเห็นความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งจากการจัดโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 1 และการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ 

เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลดานประกันคุณภาพใหนิสิตไดรับทราบ  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน “โครงการสัมมนาผูนํานิสิต เร่ือง 

บทบาทของนิ สิตในการส ง เสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ” ตามคํา ส่ั ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 211/2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 (9.2-1-1) เพื่อดําเนินงานใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต โดยมีผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักประกันคุณภาพ และกองกิจการนิสิต  

2. มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการสัมมนาผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและ

สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2551 (9.2-2-1) เพื่อเผยแพร

ความรูใหนิสิตไดเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ ทั้งในเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีตอ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บนเสนทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณภาพบัณฑิตตามความ

คิดเห็นของผูใชบัณฑิตและศิษยเกา การประกันคุณภาพ : สาระที่นิสิตควรรู คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค 

แนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพ จากการระดมความคิดเห็นเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของนิสิตในการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และมีเอกสารเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ  

(9.2-2-2) 

 ในสวนของระดับคณะ มีการถายทอดระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิตผานการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ผานทาง

รายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ (9.2-2-3) เชน  

- คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสนับสนุนใหนิสิตไดฝกฝนการใชระบบคุณภาพ PDCA กับการจัดทํา

วิชาโครงงานวิศวกรรม (xxx499) ซึ่งเปนวิชาที่นิสิตทุกคนตองจัดทําโครงงานวิศวกรรมกอนจบการศึกษา โดย

นิสิตจะตองเริ่มตนตั้งแต 1. การวางแผนการดําเนินงาน (Planning) 2. ดําเนินงานตามที่วางแผนไว (Do) 3. 

ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับแผนที่กําหนดไว (Check) 4. ปรับปรุงคุณภาพงานใหดีขึ้นรวมทั้งให

ขอเสนอแนะไวในเลมโครงงาน เพื่อเปนคําแนะนําใหกับผูสนใจจะทําโครงงานตอ (Act)  

- คณะประมง มีการใหสนับสนุนใหสโมสรนิสิตดําเนินงานอยางเปนระบบ ตามกระบวนการ 

PDCA เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการ

ประเมินผลการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให ผานระบบเครือขาย (9.2-3-

1) และเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะผานการสัมภาษณจากการประเมินคุณภาพภายในทั้ง
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ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการดาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(9.2-3-2) 

4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนิสิต จากการ

จัดโครงการกิจกรรมตางๆ ที่แตละคณะไดใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพสําหรับนิสิต โดยมีการ

กําหนดใหนิสิตดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพวงจร PDCA ในการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการ

วางแผน การดําเนินงาน (9.2-4-1) เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรมจากคณะ การจัดทํารายงาน

สรุปกิจกรรม และขอเสนอแนะ เพื่อใหนิสิตรุนตอไปไดรับทราบ ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ

ปองกันขอผิดพลาดในการดําเนินงานปตอไป เชน คณะวิศวกรรมศาสตร อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรสงเสริม

ใหนิสิตทุกคณะใชกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ โดยเขียนไวใหชัดเจนในโครงการและ

รายงานผลการดําเนินงานแตละโครงการใหครอบคลุมกระบวนการ PDCA 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 9.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ระดับ 4 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 4 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 4 อยูในเกณฑ 2 คะแนน 

เพิ่มขึ้นจากรอบปการศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 1 อยูในเกณฑ 1 คะแนน  ดังนั้น 

จึงถือวาผลการดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 9.2 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 4 คะแนน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1-1 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 211/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางาน “โครงการ

สัมมนาผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย” 

9.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาผูนํานิสิต เร่ือง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและ

สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” 

9.2-2-2 เอกสารเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

9.2-2-3 การจัดโครงการกิจกรรมการใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิตของ

คณะตางๆ 

9.2-3-1 ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตของแตละคณะ ผานระบบ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

เครือขาย ของสํานักบริการคอมพิวเตอร 

9.2-3-2 ขอมูลการสัมภาษณนิสิตของแตละคณะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป 2550 

9.2-4-1 แผนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตของแตละคณะ และขอมลูการจัดกิจกรรมพัฒนา 
นิสิตของแตละคณะ 

แหลงขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ และกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

 
ดัชนทีี่ 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ กพร. :   8 

ตัวบงชี้ของสกอ. : 9.3 ตัวบงชี้ของสมศ.  :  7.2 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ

สถาบันอยางตอเนื่อง 

 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน

เวลาที่กําหนด 

 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ

มาตรฐานที่ระดับ 5  ดังนี้ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ

สถาบันอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ิมจากการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพเปน 2 
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รูปแบบที่สอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งกําหนดใหหนวยงานระดับคณะดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม

รูปแบบ 9 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 47 ดัชนี  สวนหนวยงานสนับสนุน ดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ตามรูปแบบ 6 องคประกอบคุณภาพ  จํานวน 35 ดัชนี  แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมสถาบัน จํานวน 

35 ดัชนี และกลุมสํานัก จํานวน 27 ดัชนี รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหทุกหนวยงาน

ดําเนินการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใหตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับกระบวนการ

ดําเนินการภายในและมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานสากล เพื่อใหทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต 

ดําเนินงานตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด) รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1 ขอ 1 และขอ 2 (9.3-1-1) 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับดัชนีของ สกอ.  

สมศ. และ ก.พ.ร. ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีประเมินคุณภาพ ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัย

นําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต ตามเอกสารคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต ประจําป 2551 

รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1 ขอ 3 (อางอิงเอกสาร

หมายเลข 9.3-2-1, 9.3-2-2) และสํานักประกันคุณภาพ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 5 ป เพื่อ

เผยแพรใหประชาคมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

ตั้งแตป 2545 – 2550 ทั้งในเรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

การประสานงานการป ระ เมิ นคุณภาพภายนอก  การจั ดทํ า ร าย งานประกั นคุณภาพประจํ าป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสรางความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ  

(9.3-2-3) 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวบรวมผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต (9.3-3-1) เพื่อจัดทํารายงานประจําป หรือรายงานการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-3-2) ตามดัชนีและเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อจัดสงหนวยงานตนสังกัด สกอ. 

สมศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเผยแพรผลการดําเนินงานใหทุกหนวยงานไดรับทราบ และสามารถนําไป

จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) ของแตละสถาบันได (9.3-3-3) ตลอดจนมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งปการศึกษา 2549 มีการจัดสงตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 สวนการ

ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหทุก

หนวยงานทุกวิทยาเขต (9.3-3-4) รับทราบและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักประกันคุณภาพ 
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4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละกลุม

สาขาวิชา/กลุมหนวยงานสนับสนุน (9.3-4-1) เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พิจารณาใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ดัง

เอกสารรายงานการประชุมคณบดี (9.3-4-2) และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-4-3) ซึ่งแตละหนวยงานมี

การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งรองอธิการบดีแตละทานที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ ได

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัยของแตละกลุมสาขาและกลุมหนวยงาน

สนับสนุน และมอบหมายใหหนวยงานภายใตการควบคุมดูแล จัดทําแผนการปรับปรุง เพื่อตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานในรอบปถัดไปอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป (9.3-4-4) รวมท้ังไดมีการติดตามใหหนวยงานจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกหนวยงาน ประจําป 

2550 (9.3-4-5) รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1 ขอ 5 

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําโครงการวิจัย เร่ือง  “การศึกษา

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกระบวนการ PDCA” (9.3-4-6) 

เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปญหา อุปสรรคในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA และปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และ

โครงการวิจัย เร่ือง “ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (9.3-4-7) 

เพื่อวิเคราะหและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพตอพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กําหนดแนวทางและ/หรือกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตอไป ซึ่งอยูระหวาง

ดําเนินงาน 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ โดยมีนโยบายผลักดันใหทุกหนวยงานทุกวิทยา

เขต มีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ หรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในระดับคณะ สํานัก สถาบัน มีกระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ทั้งจากการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานประกันคุณภาพ

ในทุกดาน การจัดการองคความรู เพื่อถายทอด และเปนแหลงอางองิใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ จากการจัด

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2550 (9.3-5-1) รายงานสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 (9.3-5-2) เชน 

- คณะวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ และการพัฒนา

ประสิทธิภาพตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน จากการเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 เร่ือง 

“กระบวนการบริหารจัดการสงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม” ตามเอกสารรวบรวมผลงานการนําเสนอ

โครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 (9.3-5-3) นอกจากนี้ ป 2551 มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหนิสิตเขา

ประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาทางเครือขาย และนําเสนอใหมหาวิทยาลัย นําเขาระบบของสํานักบริการ

คอมพิวเตอรเพื่อใหใชกันไดอยางทั่วถึงตอไป รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมรวมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 252 

เพื่อใหอาจารยรายงานภารกิจทุกดานผานทางเครือขาย ซึ่งจะทําใหคณะและ มก. มีฐานขอมูลท่ีสามารถ

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานไดเปนรายบุคคล และผลการดําเนินงานแตละดานไดในภาพรวม ดวยความสะดวก

รวดเร็ว รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาระบบ

บัญชีสามมิติในสวนระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ และระบบการเงินและบัญชี  การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส  

(e-Meeting) การใหบริการระบบสารสนเทศนิสิต ระบบเกรดออนไลน และพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

บุคลากร  

- ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ จาก

การเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 เร่ือง “ระบบความรวมมือของบุคลากรฝายตางๆ เพื่อการ

ประกันคุณภาพระดับภาควิชา” ตามเอกสารรวบรวมผลงานการนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 

(9.3-5-3) 

- สํานักประกันคุณภาพ มีการปรับปรุงแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 

สําหรับคณะ สํานัก สถาบัน และวิทยาเขต เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  และมี

การพัฒนาปรับปรุงแบบฟอรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ที่สอดคลองตามรูปแบบ

ของ สกอ. ทั้งในดานการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ การประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และการ

ประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  โดย

การใชระบบโปรแกรม Microsoft excel เพื่อจัดทําแบบรายงานผลการประเมิน (Evaluation Template) เพื่อใช

ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลผลการดําเนินงานและผลการ

ประเมินไดอยางชัดเจนมากขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานตางๆนําใชประเมินตนเองได เกิดความสะดวกรวดเร็วใน

การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานและสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละหนวยงาน  (9.3-5-4) 
 

ผลการประเมนิตนเอง 
- ผลการดําเนินงาน  ตามดัชนีที่ 9.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ระดับ 5 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ 1 

คะแนน    

- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานเทากับผลการดําเนินงานรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 อยูในเกณฑ 3 คะแนน เทากัน ดังนั้น จึงถือวาผล

การดําเนินงานดังกลาว มีพัฒนาการ ได 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินดัชนีที่ 9.3 ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมิน 
เทากับ 5 คะแนน   
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.3-1-1 คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA  2548 (อางอิง

เอกสารหมายเลข 9.1-1-1) 

9.3-2-1 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยา

เกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต ประจําป 

2551 (อางอิงเอกสารหมายเลข 9.1-1-2) 

9.3-2-2 ตารางสรุปดัชนีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ

กลุมหนวยงานคณะวิชา กลุมหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน และกลุมวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการบริหารจัดการดาน

ตางๆ (อางอิงเอกสารหมายเลข 9.1-3-1) 

9.3-2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 5 ป สํานักประกันคุณภาพ มก. คร่ึงทศวรรษ 23 

กันยายน 2550 

9.3-3-1 รายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต กลุมคณะวิชา สํานัก 

สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา 

9.3-3-2 รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.3-3-3 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/48 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 และหนังสือท่ี ศธ 

0513.10118/92 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง รายงานการประกนัคณุภาพ ประจาํป

การศึกษา  2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (สงหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

  หนังสือที่ ศธ 0513.10118/593 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เร่ือง รายงานการประกัน

คุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สงหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

9.3-3-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 ของแตละกลุมสาขา กลุม

หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จํานวน 17 เลม (รวมแผน CD) 

9.3-4-1  หนังสือที่ ศธ 0513.10118/79 เร่ือง บทสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยของแตละกลุมสาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุน ลงวันที่ 1 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

9.3-4-2  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรที่ 

7 มกราคม  พ .ศ .  2551  ครั้งที่  3/2551 เมื่อวันจันทรที่  3 มีนาคม  พ .ศ .  2551 

(www.emeeting.ku.ac.th) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.3-4-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรที่ 21 

มกราคม พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

(www.emeeting.ku.ac.th) 

9.3-4-4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายใน ของรอง

อธิการบดีฝายตางๆ  

9.3-4-5 สรุปการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรม สปค.01 และ สปค. 02 และ

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ของทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และวิทยา

เขต 

9.3-4-6  โครงการวิจัย เร่ือง  “การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกระบวนการ PDCA” 

9.3-4-7 โครงการวิจัย  เ ร่ือง  “ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

9.3-5-1 โครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 

9.3-5-2 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2550 

9.3-5-3 เอกสารรวบรวมผลงานการนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 วันที่ 25 

ตุลาคม 2550 

9.3-5-4 แบบรายงานขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณและคุณภาพ (Common Data Set Template) 

และแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

(Evaluation Template) 
 

แหลงขอมูล  :  คณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา 
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                                                                                                            สวสวนที่นที่ 33 

      

สรุสรุปผลการประเมินปผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในภายใน  
ตาม ตาม 9 9 องคประกอบ องคประกอบ 41 41 ตัวบงชี้ ของ สกอตัวบงชี้ ของ สกอ..  

  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกัน

คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวบรวมขอมูลผล

การดําเนินงานในปการศึกษา 2550 (มิ.ย.50- พ.ค.51) ตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้   ทั้งนี้ไดดําเนินการ

ประเมินตนเองในระดับสถาบันในระดับ 3 คะแนนจํานวน 41 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนจํานวนตัวบงชี้ของสถาบันที่เนนการ

ผลิตบัณฑิตและวิจัย ตามนิยามที่กําหนดโดย สมศ.  

โดย สกอ. ไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1–3 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

- คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะ

เปน หรือมีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับ

มาตรฐาน  หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ

ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 

โดยมีรายละเอยีดผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้  จําแนกตามรายองคประกอบ นั้นจะ สอดคลองกับการ

ประเมินผลตามดัชนีที่ปรากฏในสวนที่ 2 จึงไดสรุปผลการประเมินเปนรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
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ผลการประเมนิคุณภาพตามรายองคประกอบและตัวบงช้ี 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ สกอ . กําหนดในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผล

การประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 เทากับ 3.00 คะแนน   สําหรับรายละเอียดผลการประเมิน

แสดงไดดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนดําเนินการ 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ  

ระดับ 6 ระดับ 7 3 5 6 7 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 

ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 85 รอยละ 90 3 รอยละ 74 รอยละ 89 รอยละ 100 

เฉล่ียองคประกอบที่ 1    3.00   
 

จากตารางที่ 3.1  พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 สามารถบรรลุเปาหมายครบ

ทั้ง 2 ตัวบงชี้   โดยทุกตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3  
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ สกอ. กําหนดในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จํานวน 13 

ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 

2 เทากับ  2.38  คะแนน   สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร  

ระดับ  5 ระดับ 7 3 5 6 7 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระดับ  6 ระดับ  7 3 4 5 7 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน

รวม  

ระดับ  4 ระดับ  5 3 3 4 5 

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา  

≥+10% 

หรือ ≤-

10% 

12.74% 1 1.00 0.05 0.10 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญา

ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

ตออาจารยประจํา  

- ป.เอก 

44.26% 

1 39% 59% 60% 

         ป.ตรี < 5% 5.45%        

         ป.โท - 50.24%        

2.5 

         ป.เอก 40-59% 44.26%     

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   

45-69% 49.36% 1 44% 69% 70% 

        ผศ. - 23.95%        

        รศ. ≥ 30 24.17%        

2.6 

        ศ. - 1.24%        

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ  3 ระดับ  4 3 2 3 4 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 

3  ขอ 5  ขอ  3 3 4 5 
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เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป  

รอยละ 

63.00 

  รอยละ  

80.06  

3 59% 79% 80% 

2.10 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ  

91.00 

รอยละ  

89.79 

2 74% 99% 100% 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  

คาเฉลี่ย  

3.90 

คาเฉลี่ย  

3.97 

3 2.49 3.49 3.50 

2.12 รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดาน

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(คน) 

รอยละ  

0.50 

รอยละ  

0.76 

3 0.015 0.029 0.030 

2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  

รอยละ  

85.00 

รอยละ  

73.24 

2 69% 89% 90% 

เฉล่ียองคประกอบที่ 2   2.38    

จากตารางที่ 3.2 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 สามารถบรรลุเปาหมาย 8 ตัว

บงชี้  จาก 13 ตัวบงชี้  โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3,2.7, 2.8, 

2.9, 2.11, 2.12  สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน คือ ตัวบงชี้ที่ 2.4,2.5 และ 2.6  

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่สกอ. กําหนดในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวม

ขององคประกอบที่ 3 เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 3.3 

 

 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 259 

ตารางที่  3.3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ระดับ  6 ระดับ  8 3 6 7 8 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

ระดับ  4 ระดับ  4 3 2 
 

3 4 

เฉล่ียองคประกอบที่ 3    3.00    
 

จากตารางที่ 3.3   พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 3 สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง 2 

ตัวบงชี้ โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน  
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 

ดัชนี  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 4  

เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดในตารางที่  3.4 

ตารางที่ 3.4 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

6  ขอ 6  ขอ 3 3 4 5 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

5  ขอ 5  ขอ 3 2 3 4 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

300,000 

บาทตอ

คน 

317,044.54 

บาทตอคน 

3 54,999 79,999 80,000 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ รอยละ 40 รอยละ 3 29% 39% 40% 
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เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน

ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

41.06 

4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา 

รอยละ 25 รอยละ 

26.22 

3 14% 19% 20% 

เฉล่ียองคประกอบที่ 4   3.00    
 

จากตารางที่ 3.4  พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4 สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง 5 

ตัวบงชี้ โดยทั้ง 5 ตัวบงชี้และที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน  
 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการตามตัวบงชี้ ที่ สกอ.กําหนดในองคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคมจํานวน 4 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินใน
ภาพรวมขององคประกอบที่ 5 เทากับ 2.50 คะแนน    
 

ตารางที่  3.5   ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ปการศึกษา  

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน 
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 2 4 5 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

รอยละ 35 รอยละ 38 3 14% 24% 25% 
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เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ปการศึกษา  

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน 
เต็ม 3) 

1 2 3 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

รอยละ 85 รอยละ 

133.93 

3 19% 29% 30% 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 รอยละ 

69.49  

1 74% 84% 85% 

เฉล่ียองคประกอบที่ 5   2.50    
 

จากตารางที่ 3.5  พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 สามารถบรรลุเปาหมาย ได

จํานวน 3 ตัวบงชี้  จาก 4 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2 

และ 5.3 สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ  1 คะแนน และไมบรรลุเปาหมาย คือ ตัวบงชี้ที่ 5.4  
 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนดในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 1 ตัวบงชี้   โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินใน

ภาพรวมขององคประกอบที่ 6 เทากับ 3.00 คะแนน  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตาราง 

ที่  3.6 
 

ตารางที่ 3.6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน 
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ระดับ 6 ระดับ 6 3 2 3 4 

เฉล่ียองคประกอบที่ 6   3.00    

 จากตารางที่ 3.6 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบงชี้สามารถ

บรรลุเปาหมาย และมีระดับคะแนน 3 คะแนน  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. ที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 7 การ

บริหารและการจัดการ จํานวน 9 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมิน

ในภาพรวมขององคประกอบที่ 7 เทากับ 2.78 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 3.7 

ตารางที่  3.7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน 
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดบัสากล  

5 ขอ 4 ขอ 2 3 4 5 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ระดับ 4 ระดับ 4 3 2 3 4 

7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ระดับ 5 ระดับ 4 3 2 3 4 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ระดับ 4 ระดับ 6 3 3 4 5 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

ระดับ 4 ระดับ 6 3 1 2 3 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 3 4 5 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ  

รอยละ 2 รอยละ 6.25 3 0.99% 1.99% 2% 7.7 

รางวัลดานการวิจัย  รอยละ 76.39        

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 5 ระดับ 5 3 3 4 5 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด

และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

ระดับ 5 ระดับ 5 2 5 7 8 
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เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2550 

ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน 
เต็ม 3) 

1 2 3 

บุคคล   

เฉล่ียองคประกอบที่ 7    2.78    
 

จากตารางที่ 3.7 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 7 สามารถบรรลุเปาหมาย 7 ตัว

บงชี้  โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7  และ 7.8  

สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 2 คะแนน  ไดแก  ตัวบงชี้ที่  7.1 และ 7.9    
  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. ที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 8 การเงิน

และงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบงชี้  สําหรับในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน

ใน ภาพรวมขององคประกอบที่ 8 เทากับ 3 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตาราง 

ที่  3.8 
 

ตารางที่  3.8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่   8  การเงินและงบประมาณ 

8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  

ระดับ 7 ระดับ 7 3 5 6 7 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกัน 

ระดับ 4 ระดับ 5 3 2 3 4 

เฉล่ียองคประกอบที่ 8   3    

 จากตารางที่  3.8  พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 8 สามารถบรรลุเปาหมายได

ทั้ง 2 ตัวบงชี้  โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3 คะแนน  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. ที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 9 ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการ

ประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 9 เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได

ดังตารางที่ 3.9 

ตารางที่ 3.9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย 
ป 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 

2550 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3) 

1 2 3 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ  5 ระดับ  7 3 3 4 ≥5 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ  4 ระดับ  6 3 3 4-5 ≥6 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ  5 ระดับ  5 3 2 3 ≥4 

เฉล่ียองคประกอบที่ 9   3.00    

 จากตารางที่  3.9  พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 9 สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง 

2 ตัวบงชี้ โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3 คะแนน  
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                                                                                สวนที่สวนที่ 44  
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตาม ตาม 7 7 มาตรฐาน มาตรฐาน 43 43 ตัวบงชี้ ของ สมศตัวบงชี้ ของ สมศ..  

  

การประเมินผลเพื่อการรับรองระดับกลุมสาขา 
ตามที่สมศ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่จะผานการรับรอง ตองมีผลการประเมินคุณภาพในระดับ

สถาบันไมต่ํากวาระดับดี (3.51-5.00) โดยมีจํานวนมาตรฐานไมนอยกวา  5 มาตรฐาน ที่มีคาคะแนนตั้งแตระดับ

ดีขึ้นไป ( 3.51-5.00) และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง (1.00-1.50) รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 (มิ.ย.50- พ.ค.51)  ตาม 7 

มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้  ทั้งนี้ไดดําเนินการประเมินตนเองทั้งในระดับสถาบันและกลุมสาขาในระดับ 5 คะแนน 

จํานวน 43 ตัวบงชี้  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสมศ. ที่กําหนดจํานวนตัวบงชี้ของสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต

และวิจัย   

ตารางที่ 4.1  สรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมิน 

ชวงคะแนน ผลการประเมนิ ความหมาย 

4.51 – 5.00 (5) ดีมาก ผลการจัดการศึกษาไดมาตรฐานซึ่งนําไปสูการรับรองมาตรฐาน 

3.51 – 4.50 (4) ดี ผลการจัดการศึกษาไดมาตรฐานซึ่งนําไปสูการรับรองมาตรฐาน 

2.51 – 3.50 (3) พอใช ผลการจัดการศึกษาเกือบไดมาตรฐานซึ่งนําไปสูการรับรองแบบมี
เง่ือนไข 

1.51 – 2.50 (2) ควรปรับปรุง ผลการจัดการศึกษาไมไดมาตรฐาน 

1.00 – 1.50  (1) ตองปรับปรุง ผลการจัดการศึกษาไมไดมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามเกณฑประเมินฯ ของ สมศ. มีการรายงานขอมูล

ผลการดําเนินงาน 3 ป เพื่อใหเห็นแนวโนมพัฒนาการของผลการดําเนินงาน มีคาคะแนน 1 คะแนน สําหรับผล

การดําเนินงานในปที่ประเมินที่พัฒนาขึ้นจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเทียบตามเกณฑตองมากกวา 1 

ระดับ นอกจากนี้ยังมีการรายงานขอมูลเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนดไว มีคาคะแนน 1 คะแนน สําหรับผลการดําเนินงานในปที่ประเมินมีคามากกวา

หรือเทากับเปาหมายที่ตั้งไวในปนั้น   โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกตามรายมาตรฐานสรุปไดดังนี ้
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ตารางที่ 4.2   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑติ    
    

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล 

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนกั 

ประ 
เมินถวง
น้ําหนกั 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบัณฑิต           4.25 35.00 148.76 

1.1 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 63.00 76.66 76.98 80.06 2 2 3 1 1 5 2.91  14.55 

1.2 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ 
รอยละ 80.00 80.58 72.19 73.83 3 2 2 0 0 2 2.91  5.82 

1.3 รอยละของบัณฑติที่ไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
รอยละ 91.00 96.29 91.56 89.79 2 2 2 0 0 2 2.92  5.84 

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
คาเฉลี่ย 3.90 4.68 3.91 3.97 3 3 3 1 1 5 2.92  14.6 

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ

ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ

คน 400 230 371 499 3 3 3 1 1 5 2.92  14.6 
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ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล 

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนกั 

ประ 
เมินถวง
น้ําหนกั 

นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา  

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ

ของนกัศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

ชิ้นงาน 90 91 108 316 3 3 3 1 1 5 2.92  14.6 

1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ

ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด 

รอยละ 45.00 37.33 47.26 99.38 1 2 3 1 1 5 8.75  43.75 

1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

ทั้งหมด 

รอยละ 100.00 100 100 88.89 3 3 3 0 1 4 8.75  35 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต เทากับ 4.25 คะแนน 
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    ตารางที่ 4.3   ผลการประเมินมาตรฐานที ่2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ 
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่2 ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

          4.30 35.00 150.50 

2.1 รอยละของงานวจิัย และงานสรางสรรค

ที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทัง้ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจาํ  

รอยละ 40.00 95.71 78.79 41.38 3 3 3 1 1 5 3.50  17.5 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย และงาน

สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา  

บาท 
ตอคน 

   
100,000.00  

173,496.35  131,560.46  103,924.41  3 3 3 1 1 5 3.50  17.5 

2.3 เงินสนับสนนุงานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

บาท 
ตอคน 

   
200,000.00  

296,851.28  343,718.48  213,120.13  3 3 3 1 1 5 3.50  17.5 

2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา

วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

รอยละ 50.00 37.51 52.25 55.89 2 3 2 0 0 2 3.50  7 
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ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ 
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา

วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

รอยละ 25.00 26.6 22.54 35.36 2 1 1 0 0 1 3.50  3.5 

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 25.00 26.19 31.72 26.22 3 3 3 1 1 5 8.75  43.75 

2.7 จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสทิธิบัตรในรอบ 5 ปที่

ผานมา 

ชิ้นงาน 14 46 17 14 3 3 3 1 1 5 8.75  43.75 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรคเทากับ 4.30 คะแนน
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                ตารางที่ 4.4   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ดานการบริการวชิาการ 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล 

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมินป 

50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่3 ดานบรกิารวิชาการ           5.00 20.00 100.00 

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 85.00 150.47 114.44 90.96 3 3 3 1 1 5 5.00  25 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนทีป่รึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน

เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

รอยละ 35.00 41.18 46.25 36.94 3 3 3 1 1 5 5.00  25 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย  

ขอ 4 4 4 5 3 3 3 1 1 5 5.00  25 
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ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล 

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมินป 

50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ

อาจารยประจํา 

บาท 
ตอคน 

200,000.00 
211,581.

52 

482,254.

80 
239,143.

86 
3 3 3 1 1 5 5.00  25 

                                                                                                                              ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ดานการบริการวิชาการเทากับ 5.00 คะแนน  
  



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 272 

   ตารางที่ 4.5   ผลการประเมินมาตรฐานที ่4  ดานการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน
ป 50 

คาถวง
น้ําหนกั 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่4 ดานการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

          3.50 10.00 35.00 

4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ พัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

รอยละ 3.00 8.17 10.86 5.39 3 3 3 1 1 5 5.00  25 

4.2 รอยละของคาใชจายและมลูคาที่

ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

รอยละ 1.50 1.59 1.66 0.65 3 3 2 0 0 2 5.00  10 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเทากบั 3.50 คะแนน  
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ตารางที่ 4.6   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่5 ดานการพฒันาสถาบัน
และบุคลากร 

          3.37 20.00 67.32 

5.1 ระดับคุณภาพของสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ขอ 5 5 5 3 3 3 1 0 0 1 1.81  1.81 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ

เรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน

จากภายในและภายนอก 

ระดับ 5 4 4 1 3 3 1 0 0 1 1.81  1.81 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่

เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ  
ระดับ 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.4 การใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน  
ระดับ 4 3 4 5 2 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน และ

การวิจัย 

ระดับ 4 3 4 6 3 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา  บาทตอ
คน 

67,000.00  103,100.88  117,651.85  58,428.77  3 3 1 0 0 1 1.82  1.82 
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ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน

นักศึกษา  
บาทตอ
คน 

0.00 102,652.31  95,731.57  74,285.50  3 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ  
รอยละ 18.00 12.85 24.52 14.78 2 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ และ/หรือ

นําเสนอผลงานวชิาการ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 60.00 62.82 61.64 54.27 3 3 2 0 0 2 1.82  3.64 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจํา   

บาท 
ตอคน 

25,000.00  23,899.12  19,854.23  29,546.84  3 3 3 1 1 5 1.82  9.1 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 75.00 59.57 69.76 69.54 2 2 2 0 0 2 1.82  3.64 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบนัและบุคลากรเทากับ 3.37 คะแนน  
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ตารางที่ 4.7   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมายป  

2550 
2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 

พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่6 ดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

          3.11 20.00 62.23 

6.1 รอยละของหลักสตูรที่ได

มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
รอยละ 65.00 100.00  100.00  90.37 3 3 2 1 0 3 2.22  6.66 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา (รอยละของเกณฑ

ปกติ) 

รอยละของ
ความ 
คลาด 

เคลื่อนจาก
เกณฑ 

≥10% 
หรือ

 ≤ −10
% 

25.17 

25.32

คลาด 

เคลื่อน -

15.17% 

24.82
คลาด 
เคลื่อน
12.74% 

1 1 1 1 0 2 2.22  4.44 

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ตออาจารยประจาํ 

รอยละ 
ป.เอก 40-

59% 
42.24 42.59 44.26 2 0 0 0 0 0 2.22  0 

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงวิชาการ รอยละ 
45-69% 

และรศ.ขึน้
ไป ³10% 

45.8 44.33 49.36 2 1 1 0 0 1 2.22  2.22 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย 
ระดับ 3.00 4 4 4 2 3 3 1 1 5 2.22  11.1 
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ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมายป  

2550 
2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 

พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

(Professional Ethics)  

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะ

การเรียนรูจากการปฏิบัติและ

ประสบการณจริง 

ขอ 6.00 6 7 7 3 3 3 1 1 5 2.22  11.1 

6.7 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

คาเฉลี่ย 3.80 3.76 4.05 4.51 3 3 3 1 1 5 2.22  11.1 

6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษา 

รอยละ 100.00 97.40  100.00  100.00  3 3 3 1 1 5 2.23  11.15 

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

บาทตอ
คน 

7,000.00  7,817.78  10,336.33  6,720.23 3 3 2 0 0 2 2.23  4.46 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน เทากบั 3.11 คะแนน
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ตารางที่ 4.8   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7  ดานระบบการประกันคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
   ผลประเมินตามเกณฑ  

(คะแนนเต็ม 3) 
ผล

ประเมิน 
ผล

ประเมิน 
ผลรวม
คะแนน 

ตัวบงชี้ หนวย 
เปาหมาย 
ป  2550 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 เปาหมาย 
พัฒนา 
การตาม
เกณฑ 

การ
ประเมิน 
ป 50 

คาถวง
น้ําหนัก 

ประเมิน
ถวง

น้ําหนัก 

มาตรฐานที ่7 ดานระบบการประกัน
คุณภาพ 

          5.00 20.00 100.00 

7.1 ระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

ระดับ 5 5 5 7 3 3 3 1 1 5 10.00  50 

7.2 ประสิทธิผลของการประกัน

คุณภาพภายใน 
ระดับ 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 10.00  50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7  ดานระบบการประกนัคุณภาพ เทากับ 5.00 คะแนน 
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การประเมินผลเพื่อการรับรองระดับกลุมสาขา 
ตามที่สมศ.ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินกลุมสาขา เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพตาม

กลุมสาขาโดยมีเกณฑการประเมินของกลุมสาขา คือ ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับดี (3.51-5.00) และมี

จํานวนมาตรฐานไมนอยกวา 5 มาตรฐาน ที่มีคาคะแนนตั้งแตระดับดีขึ้นไป (3.51-5.00) และไมมีมาตรฐานใดอยู

ในระดับตองปรับปรุง (1.00-1.50) นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการประเมินคุณภาพระดับกลุมสาขาจํานวน 

9 กลุมสาขาตาม 7 มาตรฐาน  

โดยทั้ง 9 กลุมสาขามีผลการประเมินผานการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพของสมศ. คือ มีผล

การดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ สมศ. ที่ ไดกําหนดไว  โดยพบวา  2  กลุมสาขามีจํานวน 5 มาตรฐาน ที่มีคา

คะแนนตั้งแตระดับดีขึ้นไป ( 3.51-5.00) ไดแก กลุมสาขาวิทยาศาสตร และกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 

2  กลุมสาขาที่มีจํานวน 4 มาตรฐาน ที่มีคาคะแนนตั้งแตระดับดีขึ้นไป ( 3.51-5.00) ไดแก กลุมสาขา

เกษตรศาสตรและกลุมศึกษาศาสตร  มีจํานวน 3 กลุมสาขาที่มีจํานวน 3 มาตรฐาน ที่มีคาคะแนนตั้งแตระดับดี

ขึ้นไป ( 3.51-5.00) ไดแก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมบริหารธุรกิจฯ  และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 

มีจํานวน 2 กลุมสาขาที่มีจํานวน 2 มาตรฐาน ที่มีคาคะแนนตั้งแตระดับดีขึ้นไป ( 3.51-5.00) ไดแก กลุมสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และกลุมสถาปตยกรรมศาสตร รายละเอียดดังตาราง ที่  4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 279 

ตารางที่  4.9  ผลการประเมินคาคะแนนรายมาตรฐานภาพรวมระดับสถาบันและในแตละกลุม 
 สาขา ตาม 7 มาตรฐาน ของ สมศ. ประจําปการศกึษา 2550 

 

คะแนนรายมาตรฐาน 

ม.1  ม.2  ม.3 ม.4 ม.5 ม.6  ม.7 

กลุมสาขา 

คุณภาพ 

บัณฑิต 

วิจัยฯ บริการ 

วิชาการ 

ทําน ุ

บํารุงฯ 

พัฒนา 

สถาบันฯ 

หลัก 

สูตรฯ 

ระบบ 

ประกัน 

คุณภาพ 

คะแนน

เฉลี่ย 

แบบถวง 

นําหนักแบบ 

7 มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

แบบถวง 

นําหนักแบบ 

4 มาตรฐาน 

สรุปผล 

การจัด 

การศึกษา 

ภาพรวม มก. 4.25 4.90 5.00 3.50 3.18 4.00 5.00 4.53  4.80  รับรอง 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช พอใช ดีมาก  ดี  ดี   

1.  กลุม
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

1.83 2.95 3.75 2.50 2.27 3.67 5.00 3.16 2.67 รับรอง 

ผลการประเมิน ควร 

ปรับปรุง 

พอใช ดี ควร 

ปรับปรุง 

พอใช ดี ดีมาก  พอใช   พอใช   

2.  กลุม
วิทยาศาสตร 

4.42 4.15 4.00 2.50 3.00 3.67 5.00 3.99 4.05 รับรอง 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ควร 

ปรับปรุง 

พอใช ดี ดีมาก  ดี   ดี   

3.  กลุม
วิศวกรรมศาสตร   

4.75 4.40 4.00 3.00 3.18 4.00 5.00 4.21 4.30 รับรอง 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี พอใช พอใช ดี ดีมาก  ดี  ดี   

4.  กลุม
สถาปตยกรรม
ศาสตร 

3.00 1.00 3.25 2.50 3.09 3.55 5.56 2.95 2.30 ไม 

รับรอง 

ผลการประเมิน พอใช ตอง 

ปรับปรุง 

พอใช ควร 

ปรับปรุง 

ดี พอใช ดีมาก พอใช ควร 

ปรับปรุง 

 

5. กลุม
เกษตรศาสตร 

4.42 4.30 4.75 3.00 3.46 3.89 5.00 4.23 4.30 รับรอง 
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คะแนนรายมาตรฐาน 

ม.1  ม.2  ม.3 ม.4 ม.5 ม.6  ม.7 

กลุมสาขา 

คุณภาพ 

บัณฑิต 

วิจัยฯ บริการ 

วิชาการ 

ทําน ุ

บํารุงฯ 

พัฒนา 

สถาบันฯ 

หลัก 

สูตรฯ 

ระบบ 

ประกัน 

คุณภาพ 

คะแนน

เฉลี่ย 

แบบถวง 

นําหนักแบบ 

7 มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

แบบถวง 

นําหนักแบบ 

4 มาตรฐาน 

สรุปผล 

การจัด 

การศึกษา 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี พอใช พอใช พอใช ดีมาก  ดี  ดี   

6. กลุม
บริหารธุรกิจฯ 

3.17 1.70 3.75 4.50 3.37 3.44 5.00 3.29 2.90 รับรอง 

ผลการประเมิน พอใช ควร 

ปรับปรุง 

ดี ดี พอใช พอใช ดีมาก  พอใช  พอใช  

7. กลุม
ศึกษาศาสตร 

4.17 1.00 3.75 4.50 2.73 3.44 5.00 3.28 3.01 รับรอง 

ผลการประเมิน ดี ตอง 

ปรับปรุง 

ดี ดี พอใช พอใช ดีมาก  พอใช  พอใช  

8. กลุม
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

3.17 2.25 3.75 3.00 3.37 3.33 5.00 3.30 2.95 รับรอง 

ผลการประเมิน พอใช ควร 

ปรับปรุง 

ดี พอใช พอใช พอใช ดีมาก  พอใช  พอใช  

9. กลุม
วิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว 

3.17 2.15 4.25 2.00 3.55 3.33 5.00 3.30 2.91 รับรอง 

ผลการประเมิน พอใช ควร 

ปรับปรุง 

ดี ควร 

ปรับปรุง 

ดี พอใช ดีมาก  ดี  พอใช  
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ตารางที่ 4.10  ผลการประเมินและจาํนวนมาตรฐานที่เปนไปตามเกณฑสมศ. เพื่อพิจารณารับรอง มาตรฐานคุณภาพแยกตามกลุมสาขา 

 

ผลการประเมิน จํานวนมาตรฐาน ระดับสถาบัน/ 
กลุมสาขา 

คาคะแนน
โดยเฉลี่ย 

 

ระดับ ผลการประเมิน
ตั้งแตระดับดีขึน้

ไป 
( 3.51-5.00  ) 

ผลการประเมิน
ระดับพอใช/ควร

ปรับปรุง 
( 1.51-3.50) 

ผลการประเมินตอง
ปรับปรุง ระดับ 1  

( 1.00-1.50 ) 

รวม 

สรุป 
ผลการจัด
การศึกษา 

ภาพรวม มก. 4.53  ดี  4 3 0 7 รับรอง 

1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 3.16 พอใช 3 4  0 7 รับรอง 

2. กลุมวิทยาศาสตร 3.99 ดี 5 2  0 7 รับรอง 

3. กลุมวิศวกรรมศาสตร   4.21 ดี 5 2  0 7 รับรอง 

4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร  2.95 พอใช 2 4 1 7 ไมรับรอง 

5. กลุมเกษตรศาสตร 4.23 ดี 4 3  0 7 รับรอง 

6. กลุมบริหารธุรกิจฯ 3.29 พอใช 3 4  0 7 รับรอง 

7. กลุมศึกษาศาสตร 3.28 พอใช 4 2 1 7 รับรอง 

8. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.30 พอใช 2 5  0 7 รับรอง 

9. กลุมมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 3.30 ดี 3 4  0 7 รับรอง 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ระดับกลุมสาขา รายตัวบงชี้ ตาม 7 มาตรฐาน ของ สมศ.  
 

ตารางที่ 4.11  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 1 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

1.1 80.06% 5 0.00% 0 76.44% 3 80.81% 5 93.18% 5 80.45% 5 79.49% 3 67.89% 2 83.25% 5 95.19% 5 

1.2 73.83% 2 0.00% 0 64.59% 3 92.70% 5 97.56% 4 64.54% 3 74.11% 2 58.91% 1 51.05% 1 96.97% 4 

1.3 89.79% 2 0.00% 0 90.82% 2 95.02% 2 97.56% 2 83.31% 3 90.37% 3 82.17% 4 88.89% 2 96.97% 2 

1.4 3.97 5 0.00 0 3.88 5 3.85 5 3.91 5 3.93 5 4.01 5 4.18 5 4.08 5 4.18 5 

1.5 499 5 3 5 28 5 105 5 4 4 91 5 131 5 52 5 81 5 4 5 

1.6 316 5 1 2 23 5 94 5 2 1 60 0 0 0 3 3 17 5 3 2 

1.7 99.38% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 97.67% 5 98.82% 5 98.33% 5 100.00% 5 

1.8 88.89% 4 0.00% 0 100.00% 5 100.00% 5 0.00% 0 80.00% 4 0.00% 0 100.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 

รวม  4.25  1.83  4.42  4.75  3.00  4.00  2.75  4.17  3.17  3.17 
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ตารางที่ 4.12  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 2 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตร 

ศาสตร 

บริหาร 
ธุรกิจฯ 

 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ ตัว
บงชี้ 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 

2.1 41.38% 5 37.50% 4 59.62% 5 49.32% 4 7.32% 1 81.42% 4 13.76% 1 29.75% 2 11.11% 1 128.57% 5 

2.2 103,924.41 5 
7,500,00

0 
5 108,710 5 48,547 4 125,463 5 156,316 5 17,556 1 15,089 1 12,301 1 54,750 5 

2.3 213,120.13 5 0 0 203,318.76 5 300,392.91 5 
5,853.6

6 
1 240,714.17 4 375,465.92 5 131,962.03 5.00 63,860.68 5 32476.57143 1 

2.4 55.89 5 50.00% 5 53.85% 5 32.88% 2 39.02% 2 91.44% 5 25.69% 2 19.62% 1 14.10% 1 64.29% 5 

2.5 35.36 4 25.00% 3 34.38% 4 27.85% 4 24.39% 1 58.29% 5 27.52% 3 17.72% 1 12.39% 2 28.57% 3 

2.6 26.22% 5 33.33% 5 16.82% 3 20.49% 5 0.00% 0 54.05% 5 12.00% 2 0.00% 0 43.21% 5 0.66% 1 

2.7 14 5 0 0 1 4 8 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม  4.90  2.95  4.15  4.40  1.00  4.30  1.70  1.00  2.25  2.15 
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ตารางที่ 4.13 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 3 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 

3.1 90.96% 5 0.00% 0 21.32% 2 8.35% 1 27.50% 2 31.73% 4 19.44% 1 13.29% 1 11.97% 1 28.06% 2 

3.2 38.94% 5 100.00% 5 33.09% 5 35.35% 5 26.83% 5 52.32% 5 26.91% 5 25.29% 4 28.40% 5 50.67% 5 

3.3 5 5 5 5 3 4 5 5 6 5 5 5 3 4 5 5 0 4 5 5 

3.4 239,143.86 5 58,589.50 5 57,417.61 5 152,784.95 5 4,308.78 1 94,005.74 5 198,787.45 5 12,316.86 5 111,678.75 5 700,854.42 5 

รวม  5.00  4.75  5.00  4.75  4.75  5.00  4.75  4.50  4.00  5.00 

 

ตารางที่ 4.14  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 4 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

ผลประ 

เมิน 

4.1 5.39% 5 42.55% 5 2.32% 4 3.12% 5 4.19% 4 6.05% 5 2.87% 4 3.02% 4 6.03% 5 4.43% 4 

4.2 0.65% 2 0.00% 0 0.33% 1 0.27% 1 0.43% 1 0.38% 1 0.13% 1 2.38% 5 0.17% 1 0.00% 0 

รวม  3.50  2.50  2.50  3.00  2.50  3.00  2.5  4.5  3  2 
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ตารางที่ 4.15 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 5 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผลประ 

เมิน 

5.1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

5.2 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 

5.6 58,428.77  1 0.00 0 8,305.31 2 51,272.55 2 207,976.72 5 103,577.89 5 9,783.51 1 7,144.85 2 9,462.18 2 313,291.50 5 

5.7 74,285.50 4 409,265.80 2 60,752.82 2 67,649.27 2 115,111.33 2 151,805.22 2 47,817.48 2 115,086.31 2 42,326.00 2 207,560.11 1 

5.8 14.78% 4 0.00% 0 3.13% 1 15.08% 4 4.23% 2 6.71% 4 19.39% 4 0.00% 1 2.82% 1 11.27% 3 

5.9 54.27% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

5.10 29,546.84 5 24,551.00 5 20,210.32 5 26,926.90 4 11,305.50 4 11,997.20 4 98,316.74 5 54,080.32 5 24,630.06 5 13,172.92 4 

5.11 69.54% 2 85.71% 4 65.48% 2 79.87% 3 147.37% 4 65.80% 3 117.44% 5 52.12% 1 88.73% 5 58.97% 4 

รวม   3.37  2.91  2.73  2.91  3.09  3.18  3.09  2.55  2.91  3.09 
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ตารางที่ 4.16  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 6 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

6.1 100% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 

6.2 24.82คลาด 
เคลื่อน 
12.71% 

1 11.32% 2 25.29% 2 23.18% 3 8.29% 1 10.84% 2 66.64% 2 16.76% 1 37.49% 2 5.16% 1 

6.3 44.26% 4 50.00% 3 44.93% 2 46.98% 3 29.27% 2 57.70% 3 31.39% 1 41.76% 2 30.86% 1 39.33% 2 

6.4 49.36% 1 44.44% 2 46.14% 4 46.05% 4 39.02% 2 62.15% 3 43.95% 2 45.29% 2 42.39% 2 53.33% 3 

6.5 4 5 4 5 6 5 4 5 6 5 6 5 4 5 4 5 7 5 0 5 

6.6 7 5 7.00 5 4 2 7 5 4 2 4 2 7 5 7 5 4.57  2 7 5 

6.7 4.51 5 4.72 5 7 5 4.34 5 7 5 7 5 4.42  5 4.61  5 7 5 0 1 

6.8 100% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5 

6.9 6,720.23 2 201.84 1 6,220.82 3 3,187.34 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 1,471.79 1 0.00 1 

รวม  4.00  3.67  3.67  4.00  3.11  3.44  3.44  3.44  3.11  3.11 
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ตารางที่ 4.17  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 7 แยกตามกลุมสาขา ประจําปการศึกษา 2550 

ภาพรวม มก. วิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

วิทยาศาสตร 

สุขภาพสัตว 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 

สถาปตย 

กรรมศาสตร 

เกษตรศาสตร 
 

บริหารธุรกิจฯ 
 

ศึกษาศาสตร 
 

มนุษยศาสตรฯ  
ตัวบงชี้ 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล

ประ 

เมิน 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ผล 

ประ 

เมิน 

7.1 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 

7.2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

รวม   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5 
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ผลการประเมินฯ ระดับวิทยาเขต ตาม 7 มาตรฐาน ของ สมศ.  
 

ตารางที่  4.18  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 1 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ 

จ.สกลนคร 

1.1  รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 81.37% 79.07% 78.18% 77.25% 

1.2 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  

รอยละ 73.78% 71.72% 75.32% 73.74% 

1.3  รอยละของบณัฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 91.19% 86.20% 91.73% 81.96% 

1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

คาเฉลี่ย 4.00 4.09 3.80 3.86 

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปที่ผานมา  

คน 327.00 68.00 91.00 13.00 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนกัศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน
รอบ 3 ปที่ผานมา  

ชิ้นงาน 181 32 91 12 

1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททัง้หมด 

รอยละ 99.37% 100% 0.00% 0.00% 

1.8  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด 

รอยละ 88.89% 0.00% 0.00% 0.00% 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่1  4.55 3.25 2.75 2.75 
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ตารางที่  4.19  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 2 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 

2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทัง้ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจาํ  

รอยละ 67.93% 32.86% 3.30% 7.14% 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา  

บาทตอคน 95,682.04  83,726.79  0.00  33,533.73  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

บาทตอคน 276,528.99  94,534.66  1,725.27  2,380.95  

2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

รอยละ 54.02% 57.43% 7.69% 30.16% 

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

รอยละ 37.51% 39.43% 6.59% 15.08% 

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 28.60% 34.07% 3.26% 9.35% 

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสทิธิบัตรในรอบ 5 ปที่
ผานมา  

ชิ้นงาน 4 6 0 1 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่2  4.00 4.40 1.80 2.90 
 

ตารางที่  4.20  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 3 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ 

 จ.สกลนคร 

3.1 รอยละของกจิกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 25.68% 6.29% 1.10% 0.00% 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา รอยละ 42.87% 32.13% 20.65% 3.60% 
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วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ 

 จ.สกลนคร 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันเปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย  

ระดับ 5 5 5 5 

3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบนัในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

ตออาจารยประจาํ 

บาทตอคน 109.01 1,339.19 0.00 0.00 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่3  3.75 3.50 3.25 2.75 
 

ตารางที่  4.21  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 4 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 

4.1 รอยละของกจิกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา 

รอยละ 2.25% 1.97% 2.16% 3.23% 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลกัษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

รอยละ 50.74% 0.49% 0.00% 0.00% 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่4  4.50 1.50  0.50  2.60 
 

ตารางที่  4.22  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 5 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 

5.1  ระดับคุณภาพของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการบริหาร
สถาบัน 

ขอ 3 3 3 3 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก  

ระดับ 1 1 1 1 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรชาติ  

ระดับ 5 5 5 5 
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วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน  ระดับ 5 5 5 5 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

ระดับ 6  6  6  6  

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา  บาทตอคน 35,544.23 52,108.51 9,942.43 0 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  บาทตอคน 1,069.67  47,706.39  0.00  0.00  

5.8 รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ  

 6.87% 5.55%  N/A   N/A  

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ 

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา  

บาทตอคน 31,817.73 14,816.93 86,855.41 8,149.37 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

บาทตอคน 54.23% 41.90% 0.00% 0.00% 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่5  3.27 2.82 2.18 2.00 
 

ตารางที่  4.23  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 6 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา 2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ  

จังหวดัสกลนคร 

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด 

 100% 100% 100% 100% 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (รอยละของ
ความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ) 

 
22.58  19.59  86.47  28.88  

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

 
51.38% 38.23% 8.70% 4.32% 

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงวิชาการ 

 57.62% 42.11% 7.61% 1.44% 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional Ethics)  

ระดับ 4 4 4 4 

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง 

ระดับ 7 7 7 7 
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วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ  

จังหวดัสกลนคร 

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย 4.16 4.69 0.00 0.00 

6.8 รอยละของนกัศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

รอยละ 
100% 100% 100% 100% 

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

บาทตอคน 6,294.82 14,508.88 10,520.58 14,837.06 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่6  4.22 4.00 3.45 3.45 
 

ตารางที่  4.24  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินฯ ในมาตรฐานที่ 7 แยกตามวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา  2550 

วิทยาเขต ตัวบงช้ี หนวย 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ  

จังหวดัสกลนคร 

7.1 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

ระดับ 7 7 7 7 

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน  
ระดับ 5 5 5 5 

ผลประเมินตามมาตรฐานที ่7  5.00 5.00 5.00 5.00 
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                                                                                                        สวนที่สวนที่ 55  
  

สรุปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเองสรุปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเอง  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  

55..1 1 การวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ  
  
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในภาพรวมของสถาบัน 

แยกตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
จุดแข็ง 
     - 
แนวทางเสริม 
     - 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปน Research University 

2. ขาดการขับเคล่ือนระบบและกลไกการติดตาม วิเคราะหและประเมินผลของแผนงานอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง 

3. การถายทอดแผนสูการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ 
แนวทางแกไข 
1.   ควรมีกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่ชัดเจนที่จะสามารถขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสูการเปน 

      Research University และกําหนดไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

2.   ควรมีมาตรฐานการรายานผลการประเมินแผนงานเปนระยะที่ชัดเจน 

3.   ควรมีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ในหลายรูปแบบ เชน การประชุม จดหมายขาว เปนตน และใหบุคลากร

ทุกระดับทราบ 
 

องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 



 

รายงานประกันคุณภาพ ตามดัชนี มก. ตัวบงชี้ สกอ. สมศ. 294 

2. มีการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูของนิสิต ไดแก หองสมุดอิเล็กทรอนิกส เครือขาย

ไรสาย  ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart IT Square – KITS) ศูนย การศึกษาเชิง

หรรษา (Edutainment Center) และมีหนวยงานปฏิบัติการผลิตส่ือการสอนสําหรับอาจารย 

3. มีนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
แนวทางเสริม 
1. ควรมีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชงาน อุปกรณตางๆ เปนประจําใหอยูในสภาพใชงานและ

ทันสมัย 

2. ควรมีกลไกยกยองนิสิตที่ได รับรางวัล เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนิสิต และเปนแรงเสริมใหนิสิต   

สรางผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 
จุดที่ควรพฒันา 
1. บางหลักสูตรยังไมสามารถปรบัปรุงไดครบตามรอบเวลาที่กาํหนด 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํายังไมมีมาตรฐาน 

3. จํานวนอาจารยประจําวุฒปิริญญาเอกยังไมไดมาตรฐาน 

4. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังไมไดมาตรฐาน 
แนวทางแกไข 
1. ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมสามารถดําเนินการไดตามรอบเวลาที่กําหนด 

เพื่อหาแนวทางในการแกไข 

2. ควรมีแผนและมาตรการในการบริหารจัดการใหอัตราสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารย

ประจําเขาใกลมาตรฐานในทุกๆ รอบปการศึกษา 

3. สงเสริมและสนับสนุนอาจารยวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีในการศึกษาตอ 

4. ควรมีมาตรการใหอาจารยที่อยูในเกณฑขอตําแหนงวิชาการเรงดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ 
 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานสิิต/นักศึกษา 
จุดแข็ง 
1.   การดําเนินโครงการบัณฑิตยุคใหมเปนกลยุทธสําคัญที่เปนกรอบแนวทางสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมครบ

ทั้ง 5 ประเภท และครบทุกคน โดยมีใบรายงานการเขารวมกิจกรรมหรือ Transcript กิจกรรมเปนหลักฐาน 

นิสิตสามารถนําไปใชประโยชนประกอบการรับสมัครเขาทํางานเมื่อจบเปนบัณฑิต 
แนวทางเสริม 
       - 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไมมีการนําผลการประเมินกิจกรรมนิสิตแตละชมรมมาสูการปรับปรุงคณุภาพครบทุกชมรม 
แนวทางแกไข 
1. ควรนําผลการประเมินกิจกรรมนิสิตมาสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องครบทุกชมรม 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานกลาง (สวพ.มก) .ในการบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาระบบและบริการ

สารสนเทศงานวิจัย ซึ่งเอื้อตอการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรวิจัยที่มีความรูเฉพาะทางหลากหลายสาขา และมีศักยภาพในการหาทุนสนับสนุน

การวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ซึ่งทําใหผลงานวิจัยไดรับการ

เผยแพรสูสังคมในวงกวาง 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบัน/ศูนย และสถานีวิจัยอยูตามภูมิภาคตางๆ เปนแหลงวิจัย ทดลอง และถายทอด

เทคโนโลยีจากงานวิจัย ตลอดจนเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับชุมชน 

5. มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองและสามารถพัฒนาความเขมแข็งใหสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
แนวทางเสริม 
1. ปรับปรุงระบบกลไกภายในใหดําเนินการแตละขั้นตอนใหรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 

2. ควรใหอาจารยที่มีศักยภาพในการขอทุนจากภายนอกเปนอาจารยพี่เล้ียงนักวิจัยรุนใหม 

3. ควรใชส่ือจากหนวยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ชวยเผยแพรผลงานวิจัยใหเพิ่มมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน ใหแตละสถานีวิจัยวิทยาเขตมีงานวิจัยหลักของตนเองไมซ้ําซอน

กัน และดําเนินการตอเนื่องไมเปล่ียนแปลงเมื่อเปล่ียนผูบริหาร 
จุดที่ควรพฒันา 
1. มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดยุทธศาสตรการวิจัย ซึ่งชี้ทิศทางงานวิจัย และแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาสู

มหาวิทยาลัยวิจัย 

2. การเก็บขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ยังไมครบถวนสมบูรณ 

3. การพัฒนาผลงานวิจัยสูการใชประโยชน โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย ยังเห็นผลไมเดนชัด 

4. การติดตามประเมินโครงการวิจัยยังลาชาและไมทันในการเปนฐานขอมูลสําหรับการพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัยในปถัดไป 

แนวทางแกไข 
1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนเชิงรุกในการพัฒนางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

2. สรางระบบแรงจูงใจและมาตรการในการใหนักวิจัยกรอกขอมูลในฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เพื่อใหฐานขอมูลฯ มีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

3. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาผลงานวิจัยสูการใช ประโยชนระดับตางๆ โดยเฉพาะการรวมมือกับ

ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย 

4. ควรปรับปรุงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใชเปนขอมูล

ประกอบในการพิจารณาโครงการในปถัดไป 
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องคประกอบที่  5  การบรกิารวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ (จดทะเบียนที่

ปรึกษากับกระทรวงการคลัง) 

2. มีการสรางเครือขายในการใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

3. มีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการพัฒนาองคความรู การจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา การถายทอดองคความรูสูสังคมและสูเชิงพาณิชย เชน โครงการบมเพาะธุรกิจ ซึ่งมีการดําเนินการ

ตั้งแต 2547 และมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน 

4. มีหนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการสนับสนุนการบริการวิชาการ คือ สํานักบริการวิชาการ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม สําหรับหนวยงานอื่นๆ เกือบทุกหนวยงานจะทําภารกิจบริการวิชาการเปนภารกิจรอง 
แนวทางเสริม 
     - 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ขาดหนวยงานที่จะบริหารงานบริการวิชาการแบบเชิงรุก(หนวยงานอิสระที่ไมไดขึ้นกับราชการ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการยังมีระดับต่ํา 
แนวทางแกไข 

1. ควรจัดใหมีหนวยงานที่จะบริหารงานที่เปนอิสระในการใหบริการวิชาการแบบเชิงรุก(หนวยงานอิสระท่ี

ไมไดขึ้นกับราชการ) เพื่อเพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการ 

2. ควรมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มีสํานักพิพิธภณัฑทําหนาที่จัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษวัฒนธรรมเกษตร ภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางเสริม 
1.   ควรสรางกระแสความสําคัญของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการธํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามมากขึ้น โดยควรจัดปฏิทินกิจกรรมและเผยแพร ประชาสัมพันธใหนิสิตและประชาคม 

มก. ทราบลวงหนา เพื่อใหสามารถเขารวมได 
จุดที่ควรพฒันา 
     - 
แนวทางแกไข 
     - 
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องคประกอบที่  7  การบรหิารและการจดัการ 
จุดแข็ง 
1.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยืดหยุน และเปดชองใหสามารถดึงบุคลากร

ที่มีความรูความสามารถหลากหลายเขามาสูองคกร 
แนวทางเสริม 
     - 
จุดที่ควรพฒันา 
1.   สภามหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยนอย 

2 .   มหาวิทยาลัยยั ง ไมมีชองทาง /ไม ใหความสําคัญ /ไมมีแนวทางในการใชประโยชน  ในการให 

 บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากร แตยังไมมีมาตรการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 
แนวทางแกไข 
1. ควรมีการกําหนดแผนงานใหสภามหาวิทยาลัยสามารถมีสวนในการจัดทําทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย

ของ มก. 
 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารดานการคลังและพัสดุใหกับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ 

2. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจากภายนอกหลากหลาย เชน รายไดจากการบริการวิชาการ, 

โครงการพัฒนาวิชาการ, การใชทรัพยากรสถานที่ เปนตน 

3. มีนโยบายในการสรางความมั่นคงทางดานการเงินโดยใหตั้งงบประมาณรายจายไมเกินรอยละ 85 ของรายได

ประจําป อีกรอยละ 15 เหลือไวเปนทุนสะสมของหนวยงาน 

4. มหาวิทยาลัยฯมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ที่ใชในการบริหารเงินรายไดแตละประเภทที่ชัดเจน เชน 

ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชาที่ดิน

และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547  เปนตน 

5. มีระบบสารสนเทศทางดานงบประมาณ ไดแก ระบบงบประมาณ (BUDGET)  สําหรับการควบคุม

งบประมาณ,   ระบบ e-Revenue  สําหรับการจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณ    
แนวทางเสริม 
     - 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบงานที่รองรับการกระจายอํานาจการบริหารการเงินยังพัฒนาไดไมครบถวนทุกระบบ 
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แนวทางแกไข 

1. เรงรัดการพัฒนาระบบงานที่รองรับการกระจายอํานาจใหครบถวนเพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 
1. มีระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สามารถดําเนินงานไดทั่วทั้งองคกร 

2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

3. มีการใชแผนงานการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีการติดตาม  ประเมินผล ทําให

องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ที่เขมแข็ง สงผล

ใหหนวยงานมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

5. หนวยงานตางมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
แนวทางเสริม 
     - 
จุดที่ควรพฒันา 
1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาดัชนีประเมิน

คุณภาพ 

2. การพัฒนาระบบการเก็บขอมูล และประมวลผลอิเล็กทรอนิกสยังไมสมบูรณ 

3. นิสิตสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพเพียงพอ 
แนวทางแกไข 
1. จัดพัฒนาความรู ความเขาใจการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

2. ควรมีการปรับปรุงระบบการเก็บขอมูลและพัฒนาการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส  และทดลองใหมีความ

ถูกตอง แมนยํา กอนนําไปสูการใชประโยชน 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหนิสิตนําการประกัน

คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 
 

55..2  2  แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในรอบป  

              ที่ผานมาที่ผานมา    
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 

2550 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 ซึ่งในรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาว คณะกรรมการประเมินฯ 

ไดใหขอเสนอแนะภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ

พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะตามความรับผิดชอบและภารกิจที่เกี่ยวของของรอง

อธิการบดีฝายตางๆ โดยมีรายละเอียดแผนและผลการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาว ดังตอไปน้ี 
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ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

• ดานวิชาการ    

1. ควรพิจารณาทบทวนสัดสวน 

FTES ของนิสิตตออาจารยประจําให

เหมาะสมกับกลุมสถาบันการศึกษาที่

มุงเนนดานการวิจัย 

-  ทบทวนมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ

อาจารย ที่กําหนดสัดสวน สอนวิจัย บริการ

วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(4:3:2:1)ให

สอดคลองกับคาน้ําหนักของการประเมิน

ภายนอกที่ มก.อยูในกลุมที่ 1 กลุมสถาบันเนน

การผลิตบัณฑิตและวิจัย(35:35:20:10) โดย

กําหนดใหคาสัดสวนทั้งสองเปนคาเดยีวกัน คือ 

3.5:3.5:2:1 (35:35:20:10) 

ดําเนินการแลว กองการ

เจาหนาที่/กอง

บริการ

การศึกษา 

-  กําหนดทุกคณะทบทวนแผน(ระยะยาว)การ

กําหนดจํานวนนิสิตของทุกหลักสูตร ให

สอดคลองกับภาระงานตาม 1 และคา FTES 

ควรสอดคลองกับทิศทางกําหนดของ สกอ. 

ดําเนินการแลว คณะ/กรรมการ

กล่ันกรอง 

2. ควรพิจารณาใหสวนกลางที่

รับผิดชอบจัดสงขอมูลคาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและ

ศูนยสารสนเทศตอนิสิตใหกับคณะ

สามารถนํามาใชในการกําหนด

สัดสวนคาใชจายไดถูกตองสอดคลอง

กับความเปนจริง 

-  ทุกคณะควรพิจารณาทบทวนคาใชจายตอ

หัวใหเปนปจจุบันและสงมอบกองแผนจัดทํา

ฐานขอมูลคาใชจายตอหัวตอไป โดยใหแลว

เสร็จภายใน กันยายน 2551 

ดําเนินการแลว คณะ/กอง

แผนงาน 

3. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหา

มาตรการใหนิสิตทําการประเมินการ

สอนของอาจารยใหครบทุกคนและ

ทุกรายวิชา 

-  กําหนดใหนิสิตไดรับทราบหนาที่ในการ

ประเมินอาจารยผูสอนไวในแบบประมวลผล

การสอน และมอบคณะสรุปผลการประเมิน

อาจารยผูสอนมนภาพรวมเสนอตอที่ประชุม

คณบดีทุกส้ินภาคการศึกษา 

ดําเนินการแลว คณะ 

4. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกลไกใน

การขอปรับปรุงหลักสูตร และเปด

หลักสูตรใหมใหมีความรวดเร็ว และ

คลองตัวมากขึ้น(ขณะเดียวกันยังคง

รักษาคุณภาพและมาตรฐานได

ดังเดิม) ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถรองรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได

อยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ 

-  พิจารณาทบทวนขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

และพัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุน 

ดําเนินการแลว กรรมการ

การศึกษา/กอง

บริการ

การศึกษา 

5. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนยความ

เปนเลิศดานการสอน (Academy of 

Excellent Teaching) เพื่อพัฒนา

-  พัฒนาหนวยเรียนรูดานการเรียน การสอน 

ของคณาจารย 

ดําเนินการแลว กองบริการ

การศึกษา 
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เทคนิคและทักษะในหนาที่อาจารย 

- สนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานเปนภาค

ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนงบประมาณการ

จัดหาสื่อ Edutainment ใหกับสํานักหอสมุด 

ดําเนินการแลว คณะ/

สํานักหอสมุด 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการขยาย

โอกาสใหนิสิตมีแหลงเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

- เปดโอกาสใหทุกคณะขึ้นบัญชี/ทบทวน 

ผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑ ของ สกอ. 

ดําเนินการแลว คณะ 

-  ดําเนินงานวิจัยสถาบันการบริหารจัดการ

หลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแลว งานวิชาการ 7. มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณา

แนวทาง/นโยบายการบริหารโครงการ

สหวิทยาการที่ชัดเจนโดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการสหวิทยาการที่มาจาก

คณะที่เกี่ยวของและเปนผูที่มีอํานาจ

ในการตัดสินใจ 

-  คณะควรจัดทําแผนงานวิชาการที่

สอดคลองกับนโยบายแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแลว คณะ 

• ดานการเรียนการสอน    

1. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหา

มาตรการใหนิสิตทําการประเมินการ

สอนของอาจารยใหครบทุกคน 

- ปรับปรุงระบบประเมินฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

สะดวก โดยใชวิธีประเมินออนไลน 

ประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนนิสิตชวงที่มีการ

ประเมิน 

 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายสารสนเทศ 

คณบดีทุกคณะ 

และหัวหนา

ภาควิชาทุก

ภาค 

- มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหกับนิสิตเพิ่มเติมจากการลง

วิชาเรียน 

ดําเนินการแลว ผูชวย

อธิการบดี  

(อ.ปญญา) 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการขยาย

โอกาสใหนิสิตมีแหลงเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

- สนับสนุนแหลงเรียนรูทางดานภาษาของ

นิสิต ไดแก หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศูนย

การศึกษาเชิงหรรษา เปนตน 

ดําเนินการแลว ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด 

3. ควรใหความสําคัญในการจัด

กิจกรรมนิสิต ที่สนับสนุนการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล 

1. การพัฒนาสมรรถนะสากล ของนิสิต มก. 

ไดแก 

-  โครงการ"วิเทศอาสาเพื่อพัฒนาผูนํานิสิต

นานาชาติ" (Development of Kasetsart 

Student International Leadership) 

- โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนา

สมรรถนะสากลของนิสิต มก. 

 

ดําเนินการแลว ผอ.กองวิเทศ

สัมพันธ  

งานทุนฯ  

งานสารนิเทศ 
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• ดานการพัฒนานิสิต    

1. การบริหารจัดการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงคุณภาพ

บัณฑิต และการไดรับบริการจาก

มหาวิทยาลัยที่มีความเสมอภาค และ

เทาเทียมกันของนิสิต ทั้งในดาน

ส่ิงกอสราง คณาจารยการใหบริการ

และโอกาสทางการศึกษา 

   

2. มหาวิทยาลัยควรมีการขยาย

โอกาสใหนิสิตมีแหลงเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

1. มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการ

สรางแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน 

- มหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบายในการ
จัดแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

- จัดโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ เชนโครงการฝกอบรมการ

พัฒนาทักษะและสรางประสบการณการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดยกอง

กิจการนิสิต 

 

 

- ยังไมได

ดาํเนินการ 

-ดําเนินการ

แลว 

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

3. ควรใหความสําคัญในการจัด

กิจกรรมนิสิตที่สนับสนุนการเปน

มหาวิทยาลัยระดับสากล 

1. จัดโครงการกิจกรรมนิสิตที่สนับสนุนการ

เปนมหาวิทยาลัยระดับสากล เชน โครงการ

เปดโลกทัศน  โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-Hanoi 

University of Agricultureและโครงการสราง

ความสัมพันธดานกิจกรรมนิสิตระหวางนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย

จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 
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• ดานการวิจัย    

1. มาตรการสงเสริมเพื่อรักษา

มาตรฐานดานการวิจัยในดานการ

สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 

ปรับนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ ไดแก  

  - ป 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหแต

ละคณะจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากร(ครุภัณฑ)และไดจัดสรรตามความ

ตองการของคณะ 

 - ป 2551มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบครุภัณฑ

ใหแกสํานัก สถาบัน 

 - ป 2549 - 2550 รับอาจารยระดับปริญญา

เอกจํานวน 100 อัตรา ตามความตองการของ

แตละสาขา 

 - ป 2552 จะดําเนินการเสริมสรางความ

เขมแข็งแกหนวยงานตางๆตอไป รวมทั้ง

สนับสนุนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

(COE) ที่จะจัดตั้งขึ้นดวย 

ดําเนินการแลว อธิการบดีและ

รองอธิการบดี

ฝายวิจัย 

  

  

  

2. งานวิจัยที่แสดงผลกระทบและให

ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม 

 - มีโครงการวิจัยบูรณาการครบวงจร เชน ไม

กฤษณา KU-Biodiesel พืชสมุนไพร เปนตน 

และผลที่ไดจากโครงการวิจัยเหลานี้ ได

ดําเนินการขอจดสิทธิบัตรอยูและยังสนับสนุน

งบวิจัยตอเนื่อง 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัยและ 

ผอ.สวพ.มก. 

 

 - มีโครงการวิจัยบูรณาการที่จะดําเนินการ

เพิ่มเติม คือ โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อสราง

ชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และโครงการวิจัยการใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดําเนินการแลว   

   - โครงการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เสนอจากกลุม

วิจัยสาขาตางๆเปนการวิจัยเชิงบูรณาการที่มี

การศึกษาครบวงจรเพื่อแสดงศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยในการแกปญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศหรือสนองตอความตองการของสังคม

ปจจุบัน คาดวาจะไดผลลัพธในการแกปญหา

แบบองครวม 

ดําเนินการแลว 
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   - แผนพัฒนาระบบกลไกที่สามารถพัฒนา

งานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือเชิง

สาธารณะ หรือเชิงนโยบาย เชน ความรวมมือ

จากฝายประยุกตงานวิจัย สวพ.มก.และฝาย

วิจัย มก. 

ดําเนินการแลว 

  

  - แผนสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยเสนอขอมูลใน

แงการใชประโยชนผลงานวิจัยไมเพียงแต

เฉพาะการตีพิมพผลงานเทานั้นซึ่งขอมูลนี้จะ

สามารถพัฒนาเปนฐานขอมูลวิจัยที่สมบูรณ

ตอไป 

ดําเนินการแลว 

 

3. การพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง 

  

  

  

 - ป 2550 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของนักวิจัย เชน เทคนิคการเขียน

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย การตีพิมพ

งานวิจัย เปนตน โดยฝายวิจัย มก. รวมกับ 

สวพ.มก. 

 - สวพ.มก.และบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีที่

ปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและการเขียน

บทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ 

 - การดําเนินการในทํานองนี้จะเปนไปอยาง

ตอเนื่องในป 2551 -2552 

 - ฝายวิจัย มก.จะจัดโครงการสรางแรง

บันดาลใจนักวิจัยสูเสนทางศาสตราจารย โดย

เชิญศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยเปนเกียรติ

ในการบรรยายตอเนื่อง โดยจะเริ่มในกลางป 

2551 และดําเนินการตอเนื่องทุก 2 เดือน 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย และ 

ผอ.สวพ.มก. 

  

  

  

4. การสรางเครือขายเพื่อขอทุนวิจัย

ภายนอก 

 - ฝายวิจัย มก. จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการวิจัย มก. เพื่อรวมวางนโยบาย

พัฒนางานวิจัยของ มก. 

ยังไมได

ดําเนินการ 

รองอธิการบดี

ฝายวิจัย และ 

ผอ.สวพ.มก. 
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 - ฝายวิจัย มก.รวมกับ สวพ.จะจัดโครงการ

จัดทํา Directory ของบุคลากรของ มก. ที่

ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในหนวยงานดาน

การวิจัยภายนอก มก. เพื่อสรางเครือขาย

ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก มก. 

 - ขณะนี้ฝายวิจัย มก. ไดดําเนินการตั้งคณะ

ดําเนินงานของเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการดานยางพารา ขาวและปาลมน้ํามัน 

ซึ่งเปนโครงการจัดตั้ง COE นํารองการ

รวมกลุมนักวิจัยจะสรางความเดนชัดของ

งานวิจัยตนน้ําถึงปลายน้ํา มีผลตอการยื่นขอ

ทุนสนับสนุนจากภายนอก มก. และการ

ประสานงานรวมกับสถาบันภายนอก มก. 

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

5. กระตุนคณาจารยที่ทํางานวิจัย

และสรางผลงานตีพิมพ 

  

  

  

  

  

  

 - โครงการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับ

นานาชาติป 2550 โดยฝายวิจัย มก. รวมกับ

สวพ. 

 - โครงการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับ

นานาชาติ ป 2551 จะดําเนินการตอเนื่องในป 

2552 เชนเดียวกัน 

 - สวพ.จัดสัมมนา "วันพบแหลงทุนวิจัย"

เพื่อใหหนวยงานและนักวิจัยไดรับทราบ

แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัย

ภายนอก มก. 

 - สวพ. มีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงาน

และตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 

และนานาชาติ 

 - สวพ.ใหรางวัลการตีพิมพผลงานใน

วารสารวิชาการนานาชาติระดับ SCI(กองทุน 

สวพ.ประเภทสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 - สวพ. มก.จัดประกาศเกียรติคุณ และมอบ

โลหยกยองนักวิจัยและหนวยงานวิจัยในงาน

วันนักวิจัย มก. ชวงวันสถาปนาสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง มก.เปนประจําทุกป 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย และ 

ผอ.สวพ.มก. 
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 - บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนการเสนอผลงาน

และตีพิมพผลงานวิจัย 

 - มีการประชาสัมพันธอาจารยนักวิจัยที่สราง

ชื่อเสียงแก มก.ผานขาวประชาสัมพันธ มก. 

และเอกสารเผยแพรของหนวยงานตางๆ เชน 

สวพ. มก. 

6. เรงรัดวารสารเกษตรศาสตรใหเปน

วารสารนานาชาติ 

  

 - สวพ.โดยคณะกรรมการวารสาร

เกษตรศาสตรไดเรงตรวจสอบและจัดทํา

วารสารใหสอดคลองตามเกณฑการเปน

วารสารนานาชาติของ สกอ. ขณะนี้อยู

ระหวางพิจารณาของ สกอ. 

 - ขณะนี้คณะกรรมการเสนอโครงการขอทุน

สนับสนุนจาก สกอ.เพื่อยกระดับวิทยาสาร

เกษตรศาสตรใหเปนวารสารนานาชาติ 

- สวพ.ไดจัดสัมมนาคณาจารยนักวิจัยเพื่อให

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาสาร

เกษตรศาสตรใหเปนวารสารนานาชาติ 

ดําเนินการแลว 

 

 

 

  

  

7. กลไกการบูรณาการในกลุมนักวิจัย

และการบริการวิชาการที่เอื้อ

ประโยชนตอกัน 

  

 - ขณะนี้มีโครงการหนวยธุรกิจ(Business 

Unit)โดยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการ 5 

โครงการที่สถานีวิจัย/สถานีฝกยื่นเสนอขอใน 

2 ลักษณะ คือสามารถตั้งหนวยธุรกิจการ

จัดการและบริหารเลี้ยงสถานีวิจัย/สถานีฝก 

ไดดวยตนเอง อีกลักษณะ คือ หนวยธุรกิจ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

 - คาดวาหนวยธุรกิจที่ดําเนินการในป 2551 

นี้จะเปนแบบตัวอยางกระตุนใหสถานีวิจัย/

สถานีฝก ยื่นเสนอโครงการในป 2552 ถา

โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย 

  

8. การดําเนินการใชสิทธิ์การใชที่ดิน

ของสถานีวิจัยใหถูกตองตามระเบียบ

ราชการ 

 - ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการศูนยวิจัยและสถานีวิจัยในกํากับของ

คณะและสถาบันของมก.โดยอธิการบดีเปน

ประธาน ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีที่

เกี่ยวของดําเนินการ 

ดําเนินการแลว  
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9. กลยุทธในการใหรางวัลและยก

ยองนักวิจัยที่ไดรับจดสิทธิบัตรและ

การขึ้นทะเบียนพันธพืชและพันธสัตว

ของ มก. 

  

 - สวพ.ไดใหเกียรติบัตรในการยกยองนักวิจัย

ที่ไดรับสิทธิบัตรในวันมหาวิทยาลัยพบปะ

บุคลากร 

 - จะมีมาตรการใหนักวิจัยดําเนินการขึ้น

ทะเบียนพันธพืชพันธสัตวเพิ่มมากขึ้นโดยการ

ใหรางวัล และระบุในสัญญาการรับทุน 

โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยดาน

ปรับปรุงพันธพืชและสัตว 

 - ฝายวิจัย มก.รวมกับ สวพ.ไดใหรางวัล

นวัตกรรมประจําป 2550 กระตุนใหนักวิจัย

รวมเสนอผลงาน 

 - จะดําเนินการใหรางวัลโครงการนวัตกรรม

ตอเนื่องในป 2551 เชนเดียวกัน 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย และ 

ผอ.สวพ.มก. 

  

  

10. กลยุทธในการรวมมือระหวาง

หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ

และคณะวิชา 

 - โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจในป 2551 ใช

ทรัพยากรภายในคณะจากงานวิจัยสูงาน

บริการเปนการเชื่อมโยงสูการพัฒนาการเรียน

การสอนเปนรูปธรรม เชน โครงการหนวย

ธุรกิจเสนอโดยคณะประมงคาดวาจะเปน

ตนแบบหนวยธุรกิจในขณะนี้ 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย 

   - มีแผนเพื่อสรางความรวมมือระหวาง

งานวิจัยและบริการวิชาการ และคณะวิชา 

ผานกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาสหกิจ

ศึกษา โดยจะมีการปรึกษารวมกับฝาย

วิชาการตอไป 

ดําเนินการแลว 

  

• ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

1. ควรมีการติดตามประเมินผล 

(Outcome) ของการดําเนินการดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวา มีสวน

ชวยใหเกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติ

และพฤติกรรมของบุคลากรและนิสิต

ของทั้งมหาวิทยาลัยมากนอยแคไหน 

 

ยังไมไดดําเนินการ  รองอธิการบดี

ฝายอํานวยการ 
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2. ควรมีคณะกรรมการนโยบาย

ทางดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ตามพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย 

คําส่ังมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 

2550  

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายอํานวยการ 

• ดานการบริหารจัดการ    

1. ควรผลักดัน หรือหาแนวทางให

คณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มี

สถานภาพและมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัย ที่

เทาเทียมกับคณะจัดตั้งตามประกาศ

กฤษฎีกาในทุกๆเรื่อง 

 - ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหาร

สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2550 มาตรา 7 ไดระบุใหบรรดา

คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงาน

ภายในที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทยีบเทา

คณะที่สภา สถาบันอุดมศึกษาไดอนุมัติให

จัดตั้งขึ้นเปนสวนงานภายใน หรือเปนสวน

งานในกํากับของสถาบันอุดมศึกษาอยูแลว

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสวน

งานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

ดําเนินการแลว สภา

มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวน

ระเบียบการบรรจุของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใหมีการ

เพิ่มคาประสบการณ เพื่อเปน

แรงจูงใจในการทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพ 

- กําหนดใหหนวยงานสามารถเพิ่มคา

ประสบการณไดเฉพาะกรณีสาขาขาดแคลน 

ดําเนินการแลว ผอ.กองการ

เจาหนาที่ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรใหมีความพรอมสมบูรณ 

และสามารถรายงานสารสนเทศของ

บุคลากรที่เปนปจจุบัน และเชื่อมโยง

ใหหนวยงานตางๆภายใน

มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนได 

-  กําลังดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จ

ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2551 โดยใน

เบื้องตนจะรองรับไดเฉพาะ 2 วิทยาเขต คือ 

วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน 

อยูระหวางการ

ดําเนินการ 

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ

ฐานขอมูล 

4. ควรมีการฝกอบรมดานการบริหาร

เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรเขาสู

ตําแหนงผูบริหาร 

- ไดบรรจุแผนการดําเนินงานไวในแผนพัฒนา

บุคลากร มก. 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554 แลว) 

ดําเนินการแลว   
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...ภาคผนวก ก... 
 

ขอมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนนิงานตามรอบปการศึกษา  
รายการ 

หนวย
นับ 

2548 2549 2550 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

1 จํานวนแผนงานในปงบประมาณ แผนงาน n/a n/a 725 

2 จํานวนโครงการในปงบประมาณ โครงการ n/a n/a 4,700 

3 จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผล

การดําเนินงาน (รวม 5 ประเด็น) 

แผนงาน/

โครงการ 

n/a n/a 20,262 

4 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 

ตัวบงชี้ 
26 26 

20 

5 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 
n/a 22 

18 

การเรียนการสอน 

6 จํานวนบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจภาวะการได

งานทําของบัณฑติระดับปริญญาตรี 

คน 5,870 5,829 6,388 

7 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน 845 920 1,286 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

และประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ป  

คน 3,852 3,779 3,790 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน 3,104 2,728 2,798 

10 จํานวนนิสิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ  

คน 3,709 3,460 3,403 

11 จํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สขุภาพ และดานสิง่แวดลอม

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 230 371 499 

12 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบณัฑิตศึกษา

ที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธทั้งหมด 

คน n/a 911 725 
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 ผลการดําเนนิงานตามรอบปการศึกษา  
รายการ 

หนวย
นับ 

2548 2549 2550 

13 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบณัฑิตศึกษา

ที่มีคุณสมบัติ และทําหนาที่เปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน n/a 788 531 

14 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด คน 342 382 353 

  14.1 ระดับปริญญาตรี คน 138 143 126 

  14.2 ระดับปริญญาโท คน 137 156 151 

  14.3 ระดับปริญญาเอก คน 57 68 69 

  14.4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน 5 8 7 

15 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548 

หลักสูตร 342 382 89 

  15.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 143 150 46 

  15.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 137 156 35 

  15.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 57 68 8 

  15.4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 5 8 n/a 

16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน

เร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลีย่ทุก

หลักสูตร 

คาเฉลี่ย 3.76 4.05 4.51 

17 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 

5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 3.83 4.68 3.97 

18 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนิสิต

ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติภายในรอบปการศึกษา 

ชิ้นงาน 91 108 316 

19 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด ชิ้นงาน 1,441 1,252 649 

  19.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ชิ้นงาน 1,318 1,168 640 

  19.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ชิ้นงาน 123 84 9 
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20 จํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร ชิ้นงาน 615 699 644 

  20.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร 

ชิ้นงาน 492 552 636 

    20.1.1 วารสารระดับชาติ ชิ้นงาน  n/a  n/a 599 

    20.2.2 วารสารระดับนานาชาติ ชิ้นงาน  n/a  n/a 37 

  20.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพร 

ชิ้นงาน 123 147 8 

    20.2.1 วารสารระดับชาติ ชิ้นงาน  n/a  n/a 2 

    20.2.2 วารสารระดับนานาชาติ ชิ้นงาน  n/a  n/a 6 

21 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

บาท 379,805,705.19 264,811,642.30 363,291,534.70 

การพัฒนานิสิต 

22 จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต กิจกรรม n/a 1,064 1,027 

23 จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานิสิต (ไมนับซ้ํา) 

คน 31,138 35,889 38,789 

การวิจัย 

24 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย และงาน

สรางสรรค 

บาท 931,758,659.00 1,068,902,337.00 790,709,093.00 

  24.1 ภายในมหาวิทยาลัย บาท 343,696,277.00 295,879,480.00 259,187,486.00 

  24.5 ภายนอกมหาวิทยาลัย บาท 588,062,383.00 773,022,857.01 531,521,607.00 

25 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ชิ้นงาน 1,896 1,772 1,112 

26 จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 

ชิ้นงาน 46 17 14 
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27 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ชิ้นงาน 587 800 675 

28  จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 

คน 743 1,175 879 

29 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 527 507 368 

30  จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

(ไมนับซ้ํา) 

คน n/a n/a 1,029 

31 จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมวิชาการ

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ 

คน 1,144 1,221 1,368 

การบริการทางวชิาการแกสังคม 

32 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

บริการวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 857 1036 878 

33 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ 

กิจกรรม 2,740 2,267 1,981 

34 จํานวนชั่วโมงเฉลีย่ที่ใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ (ผลรวมของ

จํานวนชั่วโมงใหบริการจริงทั้งหมด หารดวย 

52 สัปดาห) 

ชั่วโมง n/a n/a 15,836.31 

35 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 

บาท 385,289,955.17 955,346,755.13 520,855,278.51 
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36 รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ของหนวยงาน 

บาท 396,092,207.62 1,043,274,926.73 632,423,794.03 

การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

37 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวฒันธรรม 

 กิจกรรม 3,746 3,582 1,640 

38 คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 บาท      34,752,505.24        38,853,576.27  26,192,641.94 

การบริหารและจัดการ 

39 จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

คน 0 95 123 

  39.1  จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล คน 0 95 123 

  39.2 จํานวนผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพที่ไดรับรางวัล 

ชิ้นงาน 0 95 123 

    39.2.1 ดานการเรียนการสอน ชิ้นงาน n/a 7 0 

    39.2.2 ดานการวิจัย ชิ้นงาน n/a 64 113 

    39.2.3 ดานการบริการวิชาการ ชิ้นงาน n/a 9 10 

    39.2.4 ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ชิ้นงาน n/a 4 0 

    39.2.5 ดานการบริหารจัดการ  ชิ้นงาน n/a 4 0 

    39.2.6 อื่นๆ ชิ้นงาน n/a 7 0 

40 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

บาท      49,734,068.00        61,304,117.00  86,805,290.18 

  40.1 อาจารยประจํา บาท 49,734,067.99 44,473,468.05 66,628,133.78 

  40.2 บุคลากรประจํา  บาท n/a 16,830,649.91 20,177,156.40 

41 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุที่ไดรับ

การพัฒนาความรู และทกัษะในวิชาชีพ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

คน 2,772  3,384  3,831 
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42 บุคลากรประจําทีป่ฏิบัติงานในสํานักงาน คน n/a n/a 2,757 

43 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน เครื่อง n/a n/a 2,663 

การเงินและงบประมาณ 

44 รายรับจริงทั้งหมด บาท 5,309,665,873.63 5,978,099,107.00 4,751,576,373.78 

  44.1 งบประมาณแผนดิน บาท n/a 2,713,963,200.00 1,810,359,523.69 

  44.2 เงินรายได บาท n/a 3,264,135,907.00 2,941,216,850.09 

45 เงินรายไดจริงทั้งหมด บาท                      -                          -    2,896,553,178.85 

  45.1 จากภายในมหาวิทยาลัย บาท     1,100,822,904.56 

  45.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย  บาท     1,795,730,274.29 

46 คาใชจายทั้งหมด 

(รวมคาเสื่อมราคา แตไมรวมงบลงทุน) 

บาท 4,704,949,529.85 4,800,865,647.00 4,015,830,936,14 

  46.1 งบประมาณแผนดิน บาท n/a 2,243,319,100.00 n/a 

  46.2 เงินรายได  บาท n/a 2,557,546,547.00 n/a 

47 คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมคาเสื่อมราคา แต

รวมงบลงทุน) 

บาท 4,704,949,529.85 4,800,865,647.00 3,667,261,607.53 

  47.1 งบประมาณแผนดิน บาท n/a 2,243,319,100.00 1,514,441,085.57 

  47.2 เงินรายได  บาท n/a 2,557,546,547.00 2,152,820,521.96 

48  งบดําเนินการทั้งหมด (ใชนิยามเดียวกับ ขอ 

46 คาใชจายทั้งหมด) 

บาท 4,704,949,529.85 4,800,865,647.00 4,015,830,936,.14 

  48.1 งบประมาณแผนดิน บาท n/a 2,243,319,100.00 n/a 

  48.2 เงินรายได  บาท n/a 2,557,546,547.00 n/a 

49 คาใชจายงบบุคลากรทุกประเภท บาท n/a n/a 1,250,656,971.28 

50 สินทรัพยถาวร บาท 4,725,509,406.57 5,900,150,723.62 3,158,625,158.99 

51 คาเสื่อมราคา บาท 334,343,363.59 346,634,033.69 491,478,679.56 

52 เงินเหลอืจายสุทธ ิ บาท 604,716,343.78 1,177,233,460.00 593,455,223.78 
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53 จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยและรายงานให

ผูบริหารทราบ 

กิจกรรม n/a n/a 1,002.00 

บุคลากร 

54 จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) คน 2,081 2,240 2,255 

  54.1 อาจารยขาราชการ (กรณี

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล) 

คน 
1,289 1,311 

n/a 

  54.2 อาจารยพนักงาน คน 562 823 n/a 

  54.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือน

ขึ้นไป) 

คน 
93 106 

n/a 

55 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา  คน 2,081 2,240 2,255 

  55.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา คน 879 954 998 

 55.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา คน 1,046 1,114 1,145 

  55.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คน 155 171 111 

  55.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี คน  n/a n/a  1.00 

56 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา คน 2,081 2,240 2,255 

  56.1 ศาสตราจารย คน 35 27 28 

  56.2 รองศาสตราจารย คน 404 451 545 

  56.3 ผูชวยศาสตราจารย คน 514 515 540 

  56.4 อาจารย (ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) คน 1,128 1,247 1,142 

57 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุ (รวม

ลาศึกษาตอ) ซึ่งรวมจํานวนบุคลากรวิจัยดวย 

คน 4,653 4,805 7,065 

  57.1 ขาราชการ คน n/a n/a 1,238 

  57.2 พนักงาน คน n/a n/a 1,804 

    57.2.1 เงินงบประมาณ คน n/a n/a 598 

    57.2.2 เงินรายได คน n/a n/a 1,120 
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    57.2.3 ราชการ คน n/a n/a 86 

  57.3 ลูกจางประจํา คน n/a n/a 1,244 

  57.4 ลูกจางชั่วคราว คน n/a n/a 2,586 

    57.4.1 เงินงบประมาณ คน n/a n/a 126 

    57.4.2 เงินรายได คน n/a n/a 2,460 

  57.5 ลูกจางชาวตางประเทศ คน n/a n/a 87 

  57.6 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ คน n/a n/a 84 

  57.7 ผูมีความรูความสามารถพิเศษ คน n/a n/a 22 

58 จํานวนบุคลากรวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) คน 160 282 319 

  58.1 นักวิจัย คน n/a n/a 192 

  58.2 เจาหนาที่วิจัย คน n/a n/a 127 

59 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุน 

คน 
0 0 

5,509 

  59.1 ขาราชการเชี่ยวชาญพิเศษ  คน 0 0 2 

  59.2 ขาราชการเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ

พิเศษ 

คน 
0 0 

35 

  59.3 ขาราชการชํานาญการ คน 0 0 331 

  59.4 ไมมีตําแหนง คน 0 0 5,141 

60 จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ลาศึกษาตอ คน 260 322 80 

  60.1 อาจารยประจํา คน 260 259 77 

  60.2 บุคลากรประจําสายสนับสนุน คน n/a 49 n/a 

  60.3 บุคลากรวิจัย  คน n/a 14 3 

นิสิต 

61 จํานวนนิสิตทั้งหมด  (จํานวนนักศึกษา

ปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา) 

คน 41,083  47,221  50,081 

  61.1 ระดับปริญญาตรี คน 31,976  35,889  38,788 
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 ผลการดําเนนิงานตามรอบปการศึกษา  
รายการ 

หนวย
นับ 

2548 2549 2550 

    61.1.1 ภาคปกติ คน 25,875  27,883  29,003 

    61.1.2 ภาคพิเศษ คน 6,101  8,006  9,785 

  61.2 ระดับปริญญาโท คน 8,239  10,212  10,018 

    61.2.1 ภาคปกติ คน 3,793  4,088  4,144 

    61.2.2 ภาคพิเศษ คน 4,446  6,124  5,874 

  61.3 ระดับปริญญาเอก คน 835  1,085  1,236 

    61.3.1 ภาคปกติ คน 728  870  977 

    61.3.2 ภาคพิเศษ คน 107  215  259 

  61.4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน 33  35  39 

    61.4.1 ภาคปกติ คน 13  17  15 

    61.4.2 ภาคพิเศษ คน 20  18  24 

62 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  

รวมทุกหลักสูตร 

        

  62.1 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 26,708  28,056  30,442.41 

  62.2 ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 7,117  8,107  9,559.94 

  62.3 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) คน  n/a   n/a  2,825.79 

  62.4 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คน  n/a   n/a  4,851.25 

63 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  

บัณฑิตศึกษาทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี 

คน 

11,947.83  13,986.39  14,057.07 

  63.1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

(ภาคปกติ) 

คน 4,748  4,922  5,341.35 

  63.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

(ภาคพิเศษ) 

คน 7,199  9,064  8,715.72 

64 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับ (ปรับคา) คน  n/a   n/a  54,059.42 

65 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 9,218 9,561 10,520 
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 ผลการดําเนนิงานตามรอบปการศึกษา  
รายการ 

หนวย
นับ 

2548 2549 2550 

  65.1 ระดับปริญญาตรี คน 6,407 6,809 7,225 

    65.1.1 ภาคปกติ คน 5,600 5,716 n/a 

    65.1.2 ภาคพิเศษ คน 807 1,093 n/a 

  65.2 ระดับปริญญาโท คน 2,648 2,599 3,152 

    65.2.1 ภาคปกติ คน 1,072 993 n/a 

    65.2.2 ภาคพิเศษ คน 1,576 1,606 n/a 

  65.3  ระดับปริญญาเอก คน 131 117 143 

    65.3.1 ภาคปกติ คน 127 113 n/a 

    65.3.2 ภาคพิเศษ คน 4 4 n/a 

  65.4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน 32 36 0 

    65.4.1 ภาคปกติ คน 12 16 n/a 

    65.4.2 ภาคพิเศษ คน 20 20 n/a 

66 จํานวนศิษยเกาทีส่ําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน n/a n/a 45,182 

  66.1 ระดับปริญญาตรี คน n/a n/a 29,766 

    66.1.1 ภาคปกติ คน n/a n/a 25,210 

    66.1.2 ภาคพิเศษ คน n/a n/a 4,556 

  66.2 ระดับปริญญาโท คน n/a n/a 13,879 

    66.2.1 ภาคปกติ คน n/a n/a 5,103 

    66.2.2 ภาคพิเศษ คน n/a n/a 8,776 

  66.3  ระดับปริญญาเอก คน n/a n/a 406 

    66.3.1 ภาคปกติ คน n/a n/a 392 

    66.3.2 ภาคพิเศษ คน n/a n/a 14 

  66.4 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คน n/a n/a 1,131 
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 ผลการดําเนนิงานตามรอบปการศึกษา  
รายการ 

หนวย
นับ 

2548 2549 2550 

    66.4.1 ภาคปกติ คน n/a n/a 47 

    66.4.2 ภาคพิเศษ คน n/a n/a 1,084 
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...ภาคผนวก ข...  
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...ภาคผนวก ค... 

  

รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ชื่อ ตําแหนง  

รศ.ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทกัษ     ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน     อธิการบด ี  

ผศ.ดร.ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร    รองอธิการบดฝีายวเิทศสัมพันธ  

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ัฒนา    รองอธิการบดฝีายวิชาการ  

รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน   รองอธิการบดฝีายวิจยั  

ผศ.มยุรี  เทศผล  รองอธิการบดฝีายอํานวยการ  

อาจารยเปร่ืองบุญ จักกะพาก    รองอธิการบดฝีายการเงนิและทรัพยสิน  

รศ.ดร.เจษฎา  แกวกัลยา   รองอธิการบดฝีายบริการวิชาการ  

รศ.ยืน  ภูวรวรรณ   รองอธิการบดฝีายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม      รองอธิการบดฝีายประกนัคณุภาพ  

นายนพินธ  ล้ิมแหลมทอง รองอธิการบดฝีายพฒันากายภาพและรกัษาการรองอธกิารบดีฝาย

กิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต 

ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน    รองอธิการบดฝีายโครงการพิเศษ  

อ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร   รองอธิการบดวีิทยาเขตกาํแพงแสน  

รศ.ชัยวัฒน ชยักุล   รองอธิการบดวีิทยาเขตศรีราชา  

รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากลุ   รองอธิการบดวีิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  

อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา   ผูชวยอธกิารบดี  

นางวรพร  อรามรักษ    ผูชวยอธกิารบดี  

อ.ศรันยา เกษมบุญญากร ผูชวยอธกิารบดี  

นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร  ผูชวยอธกิารบดีฝายการเงนิและทรัพยสิน  

ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสด์ิ   ผูชวยอธกิารบดีฝายอํานวยการ  

รศ.ดร.พัฒนา  สุขประเสริฐ     ผูชวยอธกิารบดี ฝายอาํนวยการ  

ผศ.ดร.บงกชรตัน ปติยนต  ผูชวยอธกิารบดีฝายโครงการพิเศษ  

อ.ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ   ผูชวยรองอธกิารบดีฝายวเิทศสัมพันธ  

รศ.ดร.สุมาล ีบุญมา ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ  

รศ.ดร.ศักดา  อินทรวิชยั ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 
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ชื่อ ตําแหนง  

ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจยั  

ดร.วราภา  มหากาญจนกุล ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจยั  

รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย   ผูชวยอธกิารบดีฝายประกนัคุณภาพ  

อ.จําลอง  เจียมจํานรรจา ผูชวยอธกิารบดี ฝายกจิการนิสิตและประสานงานชุมชน   

วิทยาเขตศรีราชา  

อ.ประพัฒน  ภูริปญญาคุณ ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนากายภาพและบริการวิชาการ  

วิทยาเขตศรีราชา  

รศ.ดร.สุวพงษ  สวัสด์ิพาณิชย ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  

ผศ.ดร.กอโชค  จันทวรางกูร ผูชวยอธกิารบดีฝายวางแผนและพัฒนา    

วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  

รศ.ศิริพร อองรุงเรือง ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการและสารสนเทศ   

วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  

ผศ.ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย  ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการนสิิต   

ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ ์  ผูชวยอธกิารบดีฝายประกนัคุณภาพ   

อ.ศิริ  ลียวัฒนานุพงศ    ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนากายภาพ    

ผศ.ดร.ธน ูภิญโญภูมมิินทร ผูชวยอธกิารบดีฝายการศึกษาและวิเทศสมัพันธ   

                          
                                                                                                                                                                                                 ณ วันที่    ณ วันที่ 4 4 กันยายน กันยายน 25512551  
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...ภาคผนวก ง... 
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เอกสารทางวิชาการ              13/ธันวาคม  2551 
คณะดําเนนิงาน  สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่ปรกึษา   คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูเรียบเรียง                           คณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

   นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกจิ         ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

   นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ        ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

ผูรวบรวมขอมูล  นางมุกดา  เกตุแกว         ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

นายธเนศ  ดาวรุงโรจน        ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี        ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นางสาวณัฏยา  เบาสุภี        ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

   นางสาววาสิฎฐี  ไวตี         ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

   นางกัลยาณ ี รัตนวราหะ        ฝายบริหารและธุรการ 

   นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์       ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

นางสาวเพชรรัตน  โชครุง        ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

   นางสาววิชุตา  บญุเกตุ                                 ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

    

ศิลป : นางสาวเพชรรัตน  โชครุง 

        

 


