รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่าง
วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
คณ ะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภ าพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เห็ น ชอบกั บ รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ ทุกประการ
........................................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล)
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานกรรมการ

........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง)
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

........................................................................
(รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

.......................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.กาลัง ชุมพลบัญชร)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ

........................................................................
(นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

........................................................................
(นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ)
สานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

........................................................................
(นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว)
สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

........................................................................
(นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์)
สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คานา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพภายใน จานวน 10 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนินการประเมิน
ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในฉบั บ นี้ ขึ้ น
เพื่ อ สรุป ผลการประเมิ น ตามที่ ค ณะกรรมการฯ ได้ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จากการวิเคราะห์ ร ายงานการประเมิ น ตนเอง การสั ม ภาษณ์ รัก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
รองอธิ ก ารบดี คณบดี ประธานหลั ก สู ต ร ผู้ อ านวยการสถาบั น ส านั ก ผู้ แ ทนอาจารย์ นิ สิ ต ทุ ก ชั้ น ปี
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานหารายได้ และหน่วยงานเครือข่าย
พร้อมทั้งการศึกษาร่องรอยเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆ
คณะกรรมการประเมิน ฯ หวังว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้นาผลการประเมิน จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทั้งในส่วนของจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่ความชื่นชม
ในส่ ว นที่ เป็ น จุ ด เด่ น และน าข้ อ เสนอแนะที่ คิ ด ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
สถาบั น อุดมศึกษา ซึ่งจะส่ งผลให้ ผ ลงานทุ กภารกิจบรรลุ ตามความมุ่ งหมาย ปรัช ญา ปณิ ธาน วิสั ยทั ศน์ และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จะทาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาและเป็นมหาวิทยาลัยของ
ประชาชนอย่างแท้จริง

(ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
องค์กรการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ส่วนที่ 2 วิธีการประเมินและกาหนดการประเมิน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้
สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 - 5
ภาคผนวก
สรุปประเด็นจากการตรวจเยี่ยม คณะ สถาบัน สานัก วิทยาเขตบางเขน
สรุปประเด็นสัมภาษณ์
ภาพกิจกรรม

หน้า
1
6 - 11
6
7
8
9
12 - 13
14 - 22
14
16
23
24 - 45
46 - 56
57

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งมา 75 ปี ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ชั้นนาของ
ประเทศ และเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ างกว้า งขวางในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ทั้ งด้ า นการเรีย นการสอน การวิจั ย
การบริการวิชาการ รวมไปถึงงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย และ
การบริการวิชาการด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยได้กาหนดเอกลักษณ์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่
ดีของชาติ ซึ่งหมายถึง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของสังคม ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงด้านอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่ งมั่น ในการสั่งสมแสวงหา
และพัฒ นาความรู้ให้ เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญ ญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ตลอดจนเป็ น ผู้ชี้นาทิศทางสื บ ทอดเจตนารมณ์ ที่ดีของสั งคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะ
ของชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
2. สะสมภู มิ ปั ญ ญา สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ห ลากหลาย ตลอดจนสร้ า งผลงานที่ มี ม าตรฐาน
สามารถแข่งขันได้
3. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
4. สืบสานทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
1. มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (Efficiency) : ความมุ่ งมั่ น จะปฏิ บั ติ งานให้ ดี หรื อ ให้ เกิ ด มาตรฐาน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อภาระที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ สนใจใฝ่หาความรู้
มีภาวะผู้นาในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ งาน
อย่างเหมาะสม
2. สืบสานสามัคคี (Synergy) : ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือ
องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมและเป็นหัวหน้าทีมได้ และความสามารถในการสร้างและดารงรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation)
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man)
และองค์ความรู้ (Knowledge Body)
 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land)
หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration)
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
 ความกินดีอยู่ดีของชาติ (the Well-being of Nation)
หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strength)
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความมั่นคงด้านอาหารของธรรมชาติ ซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืนแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) : IDKU
สานึกดี
(Integrity)

มุ่งมั่น
(Determination)

สร้างสรรค์
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล
 สานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
 มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจ มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการทางานและในการปฏิบัติใดๆ
 สร้ า งสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึ ง เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ มี ค วามขวนขวายแสวงหาความรู้
มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
 สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีมและ
สามารถบูรณการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ระหว่ า งวั น ที่ 5-8
พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองในรอบปี
การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ คณบดี
ประธานหลักสูตร ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ผู้แทนอาจารย์ นิสิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ผู้ใช้ บัณฑิต ผู้แทนชุมชน
นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานหารายได้ และหน่วยงานเครือข่าย พร้อมทั้งการศึกษาร่องรอยเอกสาร
และหลักฐานอ้างอิงต่างๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 ด้าน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียด
คะแนนการประเมินเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย 3.93 ระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 4.72 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับดี
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 4.69 ระดับดีมาก
ส าหรั บ การพิ จ ารณาจากมุ ม มองของแต่ ล ะส่ ว นประกอบของระบบการประเมิ น ฯ คื อ ปั จ จัย น าเข้ า
กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานโดยรวมในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.38 แบ่งเป็น
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71
อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต (Output) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับดี ดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1.การผลิตบัณฑิต
2.การวิจัย
3.การบริการวิชาการ
4.การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.การบริหารจัดการ

I
3.74
4.61

รวม

4.03

ผลการประเมิน

ดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
P
O
คะแนนเฉลี่ย
4.50
3.18
3.93
ดี
5.00
4.55
4.72
ดีมาก
5.00
5.00
ดีมาก
4.00
4.00
ดี
5.00
4.08
4.69
ดีมาก
4.71
3.94
ดี
4.38
ดีมาก

ดี
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 และ 2560

ผลการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 เที ย บกั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 พบว่ า
ในแต่ละองค์ประกอบมีผลการดาเนินงานดีขึ้นกว่าเดิมทุกองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการดาเนินงาน “เพิ่มขึ้น” 0.08 คะแนน
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 3.85 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 3.93
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการดาเนินงาน “เพิม่ ขึ้น” 0.12 คะแนน
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.60 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.72
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการดาเนินงาน “เท่าเดิม”
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 5.00 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดาเนินงาน “เท่าเดิม”
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการดาเนินงาน “เพิ่มขึ้น” 0.71 คะแนน
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 3.98 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.69
ทั้งนี้องค์ประกอบในภาพรวมจากคะแนนผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.15 ปีการศึกษา
2560 ได้คะแนน 4.38 ผลการดาเนินงานมีคุณภาพ “เพิ่มขึ้น” 0.23 คะแนน
แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปฏิบัติ
ที่มีความร่วมมือพัฒนาและเห็นคุณค่าของคุณภาพงาน พร้อมทั้งร่วมมือช่วยเหลือ และพัฒนาร่วมกันในส่วนของ
ทุกวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้ผลการดาเนินงานในภาพรวมดีขึ้นอย่างน่าชื่นชม
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ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในครั้ ง นี้ คณ ะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2560 ได้ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพตามแนวทางของ สกอ.
ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) โดยวิเคราะห์ จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา ในภาพรวม
เสนอผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี สิ น ทรั พ ย์ ท างกายภาพ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และทรั พ ยากรบุ ค คล จ านวนมาก
หลากหลาย และโดดเด่น ตรงความต้องการของการพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร
สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และชุมชนได้
2. มหาวิทยาลั ย มีโครงการบริ การวิช าการ ที่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถต่ อ ยอดการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาอาชี พ
เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ที่ร่วมมือทางานในด้านนี้จานวนมาก และมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างมาก
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถรวบรวมผลงานวิ จั ย มาจากฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ต่ า งๆ
ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานวิจัยให้
เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้ และสามารถนาไปจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยระบบคลังข้อมูลดิจิทัล และมีทิศทางและกลไกการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานผ่าน
KM Mart, KM day และ KU workplace
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ และทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเป็น
ระบบ และเชื่อมโยงกับการกาหนดกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และให้มีการ
กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการถ่ายทอดสู่ระดับวิทยาเขต คณะวิชา ส่วนงานสนับสนุน เพื่อบุคลากรในส่วนงานต่างๆ มีแนวทาง
การดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
3. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วย ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและคุณค่า
ต่อสังคมอย่างเหมาะสม
4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ทั้งด้านนโยบายและ
แนวการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้บุคลากรเกิดการรับรู้และสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกันและตรงตาม
เป้าหมายขององค์กร
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
และจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก มีการดาเนินภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนองนโยบายการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
รัฐบาลใน 4 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงาน มก. บางเขน ส่วนงานวิทยาเขตกาแพงแสน ส่วนงานวิทยาเขตศรีราชา และ
ส่ว นงานวิทยาเขตเฉลิ มพระเกีย รติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้ งสิ้น 29 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สถาบั น 10 สานั ก
2 ศูนย์ และ 2 สถาบันสมทบ
บางเขน มีส่วนงานทั้งหมด 26 ส่วนงาน ประกอบด้วย 15 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สถาบัน 5 สานัก 1 ศูนย์
ได้ แ ก่ คณะเกษตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะประมง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักงานอธิการบดี
ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ส านั ก ส่ งเสริ ม และฝึ ก อบรม ส านั ก หอสมุ ด
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิ ท ยาเขตก าแพงแสน มี ส่ ว นงานทั้ ง หมด 9 ส่ ว นงาน ประกอบด้ ว ย 5 คณะ 3 ส านั ก 1 ศู น ย์
ได้ แ ก่ คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมกาแพงแสน สานักหอสมุด กาแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีส่วนงานทั้งหมด 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 1 สานัก
ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตศรีราชา มีส่วนงานทั้งหมด 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 1 สานัก ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
สถาบันสมทบ 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

บางเขน
สานักงานอธิการบดี

คณะ

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองแผนงาน
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
กองวิเทศสัมพันธ์
สถานพยาบาล มก.
สานักการกีฬา*
สานักงานตรวจสอบภายใน*
สานักงานทรัพย์สิน*
สานักงานบริการวิชาการ*
สานักงานกฎหมาย*
สานักงานประกันคุณภาพ*

สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะ

เกษตร
บริหารธุรกิจ
ประมง
มนุษยศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์*
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์*
สิ่งแวดล้อม*
บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์

กองบริหารทั่วไป*
กองบริหารวิชาการ
และนิสิต*
กองบริหารการวิจยั
และบริการวิชาการ*

เกษตร กาแพงแสน*
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน*
วิทยาศาสตร์
การกีฬา*
สัตวแพทยศาสตร์**
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์*

กองบริการกลาง*

ศูนย์
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร*

สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กาแพงแสน*

สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักหอสมุด

คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา*
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา*
วิทยาการจัดการ*
พาณิชยนาวีนานาชาติ*
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา*

สานักงานวิทยาเขต
กองบริหารทัว่ ไป*
กองบริหารวิชาการและ
นิสิต*
กองบริการกลาง*

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

คณะ

สานัก

สานัก

ศูนย์นานาชาติสิรนิ ธร
เพื่อการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี*
สถาบันวิทยาการขั้นสูง
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

สานักงานวิทยาเขต

วิทยาเขตศรีราชา

สานักหอสมุด
กาแพงแสน*

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
นพรัตน์วชิระ

สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม

หมายเหตุ :
* ดาเนินการจัดตั้งเป็นการภายใน** เป็นส่วนงานที่ขยายการดาเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่บางเขน
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร*
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์*
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ*
สาธารณสุขศาสตร์*

สานักงานวิทยาเขต
กองบริหารทัว่ ไป*
กองบริหารวิชาการและ
นิสิต*
กองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ*
กองบริการกลาง*
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี

สภาพนักงาน

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดี/
ผู้ช่วยรองอธิการบดี

คณบดี/ผู้อานวยการ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี

รองคณบดี/รองผู้อานวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ผู้อานวยการ
กอง/สานักงาน

หัวหน้าภาควิชา

คณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต

คณะกรรมการประจา
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต

ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ผู้อานวยการกอง

ที่มา : รายงานประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูล กองแผนงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561
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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 นิสิต
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จานวนทั้งสิ้น
68,173 คน โดยมีนิสิตปริญญาตรี จานวน 58,484 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 45 คน ปริญญาโท
จานวน 8,068 คน และปริญญาเอก จานวน 1,576 คน แบ่งตามวิทยาเขต พบว่า
วิทยาเขตบางเขน มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 35,264 คน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีนิสิตปริญญาตรี
จานวน 27,008 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 45 คน ปริญญาโท จานวน 6,880 คน และปริญญาเอก
จานวน 1,331 คน
วิทยาเขตกาแพงแสน มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 14,227 คน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีนิสิต
ปริญญาตรี จานวน 13,292 คน ปริญญาโท จานวน 690 คน และปริญญาเอก จานวน 245 คน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 7,198 คน จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า มีนิสิตปริญญาตรี จานวน 7,032 คน และปริญญาโท จานวน 166 คน
วิทยาเขตศรีราชา มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 10,811 คน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีนิสิต
ปริญญาตรี จานวน 10,479 คน และปริญญาโท จานวน 332 คน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีนิสิตปริญญาตรี จานวนทั้งสิ้น 58 คน
สถาบันสมทบ มีนิสิตปริญญาตรี จานวนทั้งสิ้น 615 คน
โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตเข้าใหม่ทุกระดับ จานวนทั้งสิ้น 17,731 คน และนิสิตรับใหม่ระดับ
ปริญญาตรี จานวนทั้งสิ้น 15,208 คน ส่วนผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 14,961 คน
 บุคลากร
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 10,081 คน
โดยมีข้าราชการ จานวน 276 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ จานวน 8,700 คน พนักงาน
ราชการ จานวน 120 คน ลูกจ้างประจา จานวน 450 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 48 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
จานวน 128 คน ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิเศษ จานวน 302 คน และผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษ จานวน 48 คน และ
อาจารย์ประจา มีจานวน 3,592 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 7.85 : 32.93 :
59.21 และสัดส่วนตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ =
57.35: 27.26 : 14.23 : 1.17
ส าหรั บ การนั บ จ านวนบุ ค ลากร ตามระยะเวลาการท างานตามเกณ ฑ์ ที่ สกอ. ก าหนด พบว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 8,900 คน โดยมีข้าราชการ จานวน 249
คน พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณและเงินรายได้ จานวน 7,681 คน พนักงานราชการ จานวน 120 คน
ลูกจ้ างประจ าจ านวน 436 คน ลู กจ้ างชั่ วคราว จานวน 40.50 คน ลู กจ้างชาวต่างประเทศ จานวน 32.50 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จานวน 286.50 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จานวน 45.50 คน และอาจารย์ประจาที่
ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต (ไม่รวมอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ) มีจานวน 2,913 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาตรี : ปริญ ญา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
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โท : ปริญญาเอก = 2.20 : 27.69 : 70.12 และสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รอง
ศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ = 50.91 : 30.98 : 16.74 : 1.37
 จานวนบุคลากรจาแนกตามวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560 พบว่า
วิทยาเขตบางเขน
มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 7,053 คน คิดเป็นร้อยละ 69.96
วิทยาเขตกาแพงแสน มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 1,861 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 560 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
วิทยาเขตศรีราชา
มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 607 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02
 จานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 พบว่า
วิทยาเขตบางเขน
มีอาจารย์ประจา จานวนทั้งสิ้น 2,439 คน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีวุฒิปริญญาตรี จานวน 232 คน ปริญญาโท จานวน 689 คน และ
ปริญญาเอก จานวน 1,518 คน
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1,279 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 696 คน
รองศาสตราจารย์ จานวน 427 คน และศาสตราจารย์ จานวน 37 คน
วิทยาเขตกาแพงแสน มีอาจารย์ประจา จานวนทั้งสิ้น 634 คน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีวุฒิปริญญาตรี จานวน 39 คน ปริญญาโท จานวน 231 คน และ
ปริญญาเอก จานวน 364 คน
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 388 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 173 คน
รองศาสตราจารย์ จานวน 71 คน และศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีอาจารย์ประจา จานวนทั้งสิ้น 234 คน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีวุฒิปริญญาตรี จานวน 2 คน ปริญญาโท จานวน 117 คน และ
ปริญญาเอก จานวน 115 คน
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 185 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44 คน
รองศาสตราจารย์ จานวน 5 คน
วิทยาเขตศรีราชา
มีอาจารย์ประจา จานวนทั้งสิ้น 285 คน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีวุฒิปริญญาตรี จานวน 9 คน ปริญญาโท จานวน 146 คน และ
ปริญญาเอก จานวน 130 คน
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 208 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 66 คน
รองศาสตราจารย์ จานวน 8 คน และศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
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 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้น
จานวน 404 หลั กสูตร 442 สาขาวิชา โดยมีจานวนหลักสูตรภาษาไทย จานวน 370 หลั กสูตร 402 สาขาวิช า
หลักสูตรนานาชาติ จานวน 34 หลักสูตร 40 สาขาวิชา และมีหลักสูตรและสาขาวิชาเปิดใหม่ จานวน 19 หลักสูตร
19 สาขาวิชา โดยดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชา จานวน 167 หลักสูตร 167 สาขาวิชา
สาหรับปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
จานวนทั้งสิ้ น 393 หลั กสู ตร แบ่ งเป็ น หลั กสู ตรปริญ ญาตรี จานวน 153 หลั กสู ตร ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ต
จานวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 154 หลักสูตรและปริญญาเอก 85 หลักสูตร
 การวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแหล่งทุนอื่นๆ จานวน 1,887 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้ ง สิ้ น 2,337,950,783 บาท โดยทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ งได้ รั บ การจั ด สรรจากส านั ก
งบประมาณโดยตรง มีจานวน 300,843,800 บาท และจานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ มีจานวน 3,087 เรื่อง
จานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 จาแนกตามวิทยาเขตและประเภทผลงาน พบว่า
บางเขน มีผลงาน รวมทั้งสิ้น 2,456 ผลงาน
แบ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ จานวน 942 ผลงาน และวารสารระดับชาติ จานวน 388 ผลงาน
มีผลงานแสดงในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 413 ผลงาน และระดับชาติ 713 ผลงาน
วิทยาเขตกาแพงแสน มีผลงาน รวมทั้งสิ้น 527 ชิ้นงาน
แบ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ จานวน 146 ชิ้นงาน และวารสารระดับชาติ จานวน 165 ชิ้นงาน
มีผลงานแสดงในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 64 ผลงาน และระดับชาติ 152 ผลงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลงาน รวมทั้งสิ้น 182 ผลงาน
แบ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ จานวน 38 ผลงาน และวารสารระดับชาติ จานวน 31 ผลงาน
มีผลงานแสดงในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 81 ผลงาน และระดับชาติ 32 ผลงาน
วิทยาเขตศรีราชา
มีผลงาน รวมทั้งสิ้น 208 ผลงาน
แบ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ จานวน 24 ผลงาน และวารสารระดับชาติ จานวน 31 ผลงาน
มีผลงานแสดงในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 57 ผลงาน และระดับชาติ 96 ผลงาน
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ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินและกาหนดการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไก
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เป้าหมาย เป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3. เพื่อให้ ม หาวิท ยาลั ย ทราบจุด แข็ง จุดที่ค วรปรับ ปรุง ตลอดจนได้ รับ ข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5. เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานต้น สั งกัด ของมหาวิท ยาลั ย มีข้ อมูล พื้ น ฐานที่ จาเป็ นส าหรับ การส่ งเสริ มสนั บสนุ น
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินฯ ได้กาหนดตารางวันเวลาที่จะเข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับส านัก งาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการ
การประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง โดยในวันแรกประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน
2. การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน กาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะผู้ประเมิน อธิการบดีแนะนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะผู้ประเมินรับทราบ
การสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ คณบดี ประธานหลักสูตร ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ผู้แทน
อาจารย์ นิสิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงานหารายได้
และหน่วยงานเครือข่าย
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) รวมทั้งการพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา 2560 และหลักฐานเชิงประจักษ์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

12

3. การดาเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
สรุปผลการประเมินและนาเสนอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน
สรุปรายงานประเมิน จัดทารูปเล่มส่งให้กับอธิการบดี และสานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
กาหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นนา
ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และนาเสนอผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสินผล
กาหนดเกณฑ์ก ารประเมิน ตัว บ่ งชี้เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่ดาเนิ นการใดๆ หรือ
ดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ รายละเอียดตามตาราง ป 1
ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ์

(%หรือสัดส่วน)

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

ผลลัพธ์

(%หรือสัดส่วน)

4.53

4.38

4.13

3.93

3.18

3.18

3.18

70.16

4.39

4.39

49.19

3.08

3.08

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม มก.
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการ
คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
3.25
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
ร้อยละ
คุณวุฒิปริญญาเอก
68
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง ร้อยละ
ตาแหน่งทางวิชาการ
48
1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
6 ข้อ
สร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ คะแนน
งานสร้างสรรค์
4.50
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
คะแนน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.50

1,250.74
393
2,042.50
2,911
1,432.00
2,911

3.18
70.16
49.19

คะแนนประเมิน
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง

1,250.74
393
2,042.50
2,911
1,432.00
2,911

6

6

5.00

5.00

6

5
(ไม่ผ่านข้อ 5)

5.00

4.00

4.72

4.72

5.00

5.00

4.61

4.61

4.61

4.55

4.55

4.55

6

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
4.00

5
(ไม่ผ่านข้อ 4)

5.00

4.00

6
147.58
32
145.58
32

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ
6
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
6
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6
4.61
4.55

147.58
32
145.58
32
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
7 ข้อ
พันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.00
คะแนน
5.3ระบบกากับการประกัน
5 ข้อ
คุณภาพหลักสูตรและคณะ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

7

118.23
29

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

7

4.08

118.23
29

6
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คะแนนประเมิน
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง

4.08
6

4.69

4.69

5.00

5.00

4.08

4.08

5.00

5.00
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
3.93 ได้คุณภาพระดับดี
จุดแข็ง
1. จากค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.18 คะแนน ของผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รทั้ ง สิ้ น 393 หลั ก สู ต ร
ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลประเมินระดับหลักสูตรในปีที่ผ่านมา คือ 3.05 คะแนน และ
มีจานวนหลั กสูตรที่มีคุณ ภาพระดับพอใช้ลดลงจาก 121 หลักสูตรเป็น 106 หลักสูตร ฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์เป็นรายหลักสูตร เพื่อแยกแยะออกตามระดับคุณภาพ (ดีมาก ดี พอใช้)
รวมทั้งวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการของทุกหลักสูตรแยกตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อจัดทาแผนพัฒ นาปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการเพื่อปรับปรุงงานต่อไป
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของประเทศในการสร้ า งบั ณ ฑิ ต
พั น ธุ์ใหม่ ที่ มี ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย การเรีย นการสอนเน้ น บู รณาการศาสตร์ในรูป แบบชุ ด วิ ช า (module)
เน้ นการปฏิบัติจริง เรียนรู้เป็ นผู้ป ระกอบการร่วมกับสถานประกอบการ เรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นทั้ง degree และ non-degree (สามารถสะสมหน่วยกิตใน credit bank) และเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการปรับกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการทั้ง 21 ชุดวิชา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตร การรายงานผลการ
ดาเนิ น งานตัวบ่ งชี้ที่เป็ น กระบวนการให้ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์การประเมินคุณ ภาพระดับ หลั กสู ตรให้ แก่อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/รายวิ ช าที่ มุ่ งเน้ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ (OBE-Outcome Based
Education) โดยเฉพาะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง
(ต่ากว่า 3.01)
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยกิจกรรรมครบทั้ง 5 ประเภทตามเกณฑ์ของ สกอ. และดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยกอง
กิจการนิสิตและคณะต่างๆ รวม 91 โครงการ แต่การประเมินผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น ยังไม่
เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และยังขาดรูปแบบการประเมินที่ห ลากหลาย ทาให้ ไม่
สะท้อนผลการดาเนินงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

16

ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการพัฒนานิสิต และ
การให้ บ ริ ก ารนิ สิ ต เริ่ ม ตั้ ง แต่ วิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง ระดั บ แผนและร ะดั บ โครงการที่ ส ามารถ
วัดความสาเร็จได้ตรงวัตถุประสงค์ ตลอดจนต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของมโนทัศน์ (concept) ของ
คาว่า “การประเมินผล” ซึ่งจาเป็นต้องแสดงผลการวัด และนาผลการวัดที่ได้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
แล้ว แสดงผลการตัดสินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของการบริ การนิ สิ ตและการจั ด กิจกรรมพัฒ นานิ สิ ต ที่มี ห น่ ว ยงานให้ บ ริการหลากหลายทั้ งในส่ ว นงาน
สนับสนุนกลาง ภาควิชา และคณะ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ไม่ซ้าซ้อน โดยคานึงถึงเป้าหมายของ
การพัฒนาการบริการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต
2. ตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทกระบวนการ พบว่า ไม่ได้แสดงผลการดาเนินการที่ชัดเจนในรูปของการสรุปผลจาก
โครงการ/กิจกรรมย่อย ๆ ทั้งหมด ควรที่จะมีการสรุปผลในภาพรวมการดาเนินงานของทั้งฝ่ายกิจการนิสิต
และคณะต่าง ๆ
3. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนานิสิต ควรพิจารณาทบทวนวิธีการจัดทาแผน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยถอดจากยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 (การเพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานตามภารกิจ) มาสู่กลยุทธ์ที่ 3 (การพัฒนาคุณภาพนิสิต) และสามารถแยกออกเป็นแผนงานต่าง ๆ
เพือ่ มากาหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป
4. เพื่อให้การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นิสิตได้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยควรมีการหารือร่วมกันในการแยกกลุ่มนิสิตเป้าหมาย เช่น กรณี
นิ สิ ตทั่ ว ไปของคณะต่าง ๆ ควรให้ แต่ ล ะคณะเป็น ผู้ ดาเนิน การ ซึ่งอาจมอบหมายให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบแต่ล ะ
หลักสูตรดาเนินการให้ความรู้และทักษะในรูปแบบต่าง ๆ อาจสอดแทรกในรายวิชาที่มีการจัดทาโครงงาน
การจัดนิทรรศการ หรือป้ายนิเทศ เป็นต้น ส่วนกรณีผู้นานิสิต อาจให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการ
นิสิตและงานประกันคุณภาพเป็นผู้ร่วมดาเนินการ
5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนากรอบและกลไกเพื่อให้อาจารย์สามารถเร่งพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ แม้ว่าผลการ
ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาจะบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ก็ตาม (ร้อยละ 48) การสนับสนุน
และการกากับติดตามจากทุกระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ยังเป็นเรื่องสาคัญ
และจาเป็นที่ต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
6. ควรมีการประชาสั มพั น ธ์ช่องทางให้ ความรู้แก่ศิ ษย์เก่าที่ห ลากหลาย รวมทั้ งอาจจัดกิจกรรมความรู้ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ทั้งเป็นการให้เปล่าและสร้างรายได้ โดยการสารวจความต้องการของศิษย์เก่า
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในภาพรวม องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย จ านวน 3 ตั ว บ่ ง ชี้ พบว่ า
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถรวบรวมผลงานวิ จั ย มาจากฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่ส ามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ในการวิเคราะห์ ส มรรถนะด้านงานวิจัย ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการบริห าร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้
3. มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยจานวนมากที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของจานวนสิทธิบัตร
4. อาจารย์และนักวิจัยมีสมรรถนะสูงด้านการวิจัย สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การบริการวิชาการเป็นที่
ยอมรับจากสังคม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒ นากลไกและระบบการคานวณผลประโยชน์ รวมถึงการมี ผู้ เชี่ยวชาญช่วยหนุนเสริมเรื่องการขยาย
ผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรไปสู่รูปธรรม เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการเจรจาเรื่องการจัดการผลประโยชน์ให้
สาเร็จได้มากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อการบริหารและพัฒ นางานวิจัยให้
เข้มแข็งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยแบบสหวิทยาการ การสร้างเครือข่ายนักวิจัยให้สามารถ
ทางานข้ามสายงานได้สะดวกขึ้น รวมถึงการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทา
ให้เกิดการบูรณาการของการทางานวิจัยและการเรียนการสอน ในการสร้างผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและผลักดันการนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ความสมดุลด้านภาระงานและอัตรากาลังของอาจารย์และนักวิจัยในวิทยาเขตต่าง ๆ ยังไม่สามารถทาให้
อาจารย์และนักวิจัยเหล่านั้นทางานวิจัยได้มากขึ้น
2. ผลงานวิ จั ย สาขาสั ง คมศาสตร์ ยั ง มี น้ อ ย (คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
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ข้อเสนอแนะ
1. ในวิทยาเขตต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์การจัดตั้งของวิทยาเขตให้
มากขึ้ น รวมทั้ ง หาทางปรั บ ภาระงานและอั ต ราก าลั งของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ในวิ ท ยาเขตต่ า ง ๆ ให้
เหมาะสม
2. การบูรณาการงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์กับสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น
3. มหาวิท ยาลั ย ควรมี ร ะบบพี่ เลี้ ย งเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาศั กยภาพนั ก วิจั ยในวิ ท ยาเขตต่ าง ๆ ให้ มี
ความสามารถทางานวิจัยและได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการโดยกาหนดเป้าหมายในการบริการตามพันธกิจทั้ง 4 โดยเน้นความ
ชานาญตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และชุมชนหลาย ๆ แห่ง
สามารถต่อยอดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทาให้เกิดการพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุม ชนที่ร่วมมือทางานในด้านนี้จานวนมาก
ส่งผลให้การบริการวิชาการทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งจากส่วนกลางและส่วนงานวิชาการระดับ
คณะ มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมาก
2. สถาบั น สานั กและคณะวิชาที่ให้ บ ริการวิช าการของมหาวิท ยาลั ย มีจานวนมาก และสร้างรายได้ให้ กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตนเองในการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่ อ ก ารพั ฒ น าป ระ เท ศ ท างด้ าน ก ารเก ษ ต ร ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมผลงานบริการวิชาการและนามาวิเคราะห์
ผลของการดาเนินงานบริการวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการงานบริการ
วิช าการอย่ างเหมาะสม โดยค านึ งถึ งประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลของการบริก ารวิช าการที่ ส ามารถจั ด
หมวดหมู่ของการดาเนินงานทั้งเพื่อสร้างคุณค่า สร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ การบูรณาการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ส่งเสริมการทางานในแต่ละชุดได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนชาติได้
2. ควรน าองค์ความรู้จากผลการบริการวิชาการมาบริห ารจัดการและนาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น การนา
ระบบสารสนเทศมาช่วยให้เกิดภาพรวมในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศทางด้านงานบริการวิชาการสู่
สังคมได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้สาธารณะสามารถเข้าถึงแหล่งบริการวิชาการได้
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3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการวิเคราะห์ผลความสาเร็จของการบริการวิชาการ และสังเคราะห์ผล
นั้นสู่การวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการตัดสินใจต่อ
การบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจต้องทบทวนโครงสร้างของส่วนงานบริการ
วิชาการทั้งในส่ วนกลางและระดับ ย่อยให้ ชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการดาเนินงานของส่ วนงานต่าง ๆ ได้ตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในภาพรวม องค์ ป ระกอบที่ 4 การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่าผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมาก แต่ตัวบ่งชี้ในการวัดความสาเร็จยังไม่
ตอบวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ “การสร้างจิตสานึกความเป็น ร่วมกันอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้านการเกษตร วิถีชีวิต เอกลักษณ์พื้นถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืนแก่นิสิต บุคลากร และชุมชน พร้อมกับ
บูรณาการร่วมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนประสิทธิภาพของระบบและกลไกที่รับผิดชอบภารกิจด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ควบคู่กับการดาเนินงานของคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มีเจ้าภาพใน
การประสานงานและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานที่มอบหมายให้แต่ละส่วนงานทุกวิทยาเขตดาเนินการ ซึ่ง
จะทาให้สามารถประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน และทาให้การบริหาร
จั ด การงานด้ านนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้ ค วรมี ก ารพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถสะท้ อ นผลการ
ดาเนิ น งานในระดับ กลยุ ทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ และมีการถ่ายทอดสู่ ระดับวิทยาเขต คณะวิชา ส่ วนงาน
สนับสนุน เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนและสร้างระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน โดยคานึงถึง
ความหลากหลายขององค์ความรู้และวิธีการดาเนินงานที่มีในแต่ละวิทยาเขต โดยคานึงถึงอัตลักษณ์ รวมถึง
เอกลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรมีระบบและ
กลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้หรือการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง
ในนิสิต บุคลากร รวมถึงชุมชน ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
การประเมินผลการดาเนิน งานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการประเมินของ คณะกรรมการฯ
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยระบบคลังข้อมูล
ดิจิทัล ของสานักหอสมุด และมีทิศทางและกลไกการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานผ่าน KM Mart, KM day และ
KU workplace
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์องค์ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์
ของการใช้ระบบและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการนาเข้าองค์ความรู้ การใช้งาน และการให้ข้อคิดเห็นต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการ
ประกันคุณภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
2. ตัวชี้วัดที่สาคัญ (corporate KPI) ที่เป็นตัวกากับการดาเนินงานให้บรรลุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
นโยบาย 6 U
3. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการจัดทาแผน โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ใช้เพื่อการจัดทาแผนกล
ยุทธ์การเงิน ยังไม่สามารถสะท้อนสถานะทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน และไม่เชื่อมโยงสู่การกาหนดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้
4. ความชัดเจนของขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
และตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงความแตกต่างของการพัฒนาบุคลากรระหว่างกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
5. การนาเข้าข้อมูลผ่านระบบ ERP ยังไม่ชัดเจนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้ข้อมูลที่ได้จากระบบเพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และค่าใช้จ่ายด้านการ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน อาจมีความคลาดเคลื่อนและใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มที่
6. ความเสี่ยงบางตัวที่กาหนดในแผนบริห ารความเสี่ยงเป็นลักษณะของจุดอ่อนหรือปัญหาในการดาเนินการ
มากกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยการกาหนด Individual
Development Plan (IDP)
7. ความเข้าใจในระดับหน่วยงานและบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นเลิศ
(EdPEx) ยังไม่ชัดเจน อาจทาให้เกิดประสิทธิผลของการขับเคลื่อนไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในกรอบ
เวลาที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งระบบ ที่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการกากับติดตามการดาเนินงานในแต่ละด้านให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ได้
2. เพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ให้ ส ะท้ อ นกั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ เช่ น citations ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2:
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล/จานวนนิสิตที่ไปศึกษาในต่างประเทศ (outbound
student) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3: การเพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานตามภารกิ จ /ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ e-office ในยุทธศาสตร์ที่ 4: การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สะท้อนสถานะปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารได้อย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
4. เร่งรัดการจัดทาข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น และลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ รวมถึงการจัดทาข้อมูลที่เป็นระบบให้บุคลากรสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้ องและสามารถดาเนิ น การได้ด้ วยตนเองระดั บ หนึ่ ง เพื่ อลดภาระในการให้ ข้อมู ล ลดขั้น ตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้
5. กาหนดข้อมูลที่จาเป็นสาหรับใช้ในการกากับติดตามงานด้านต่างๆ อย่ างเป็นระบบ กาหนดรูปแบบและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ สร้าง
ความชัดเจนให้ กับผู้มีห น้าที่รับผิดชอบให้เข้าใจตรงกันถึงรายการที่ต้องนาเข้าในระบบ ERP เพื่อให้ เกิด
มาตรฐานของข้อมูล และสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ
6. พัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี
ส่วนร่วมในการกาหนดปัจจัยเสี่ยงและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงควรมุ่งเน้นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ า หมายเชิ งกลยุ ท ธ์ เป็ น หลั ก อย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ งครอบคลุ ม มิ ติ ข องความเสี่ ย งทั้ งด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ านการ
ดาเนิ น งาน ด้ านการเงิน การปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บั งคับ และความปลอดภั ยในชี วิต และ
ทรัพย์สิน รวมถึงการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
7. สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรถึงความสาคัญและกระบวนการขับเคลื่อนระบบการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่การกาหนดผลลัพธ์ และให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและกระบวน
ภายในของแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการขับเคลื่อนจากทุกระดับขององค์กร
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ภาคผนวก
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สรุปประเด็นจากการตรวจเยี่ยม คณะ สถาบัน สานัก วิทยาเขตบางเขน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 วิสัยทัศน์ เป็นผู้นาด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ยั่งยืนและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จานวน 6 หลักสูตร ได้แก่
ระดับป.ตรี • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
• หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ระดับป.โท • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ระดับป.เอก • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
สาหรับปีการศึกษา 2562 จะเปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
มีผลงานที่ได้รับรางวัลของนิสิตและอาจารย์จานวนมาก
มีการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนน
ได้ตรวจเยี่ยม ที่ Scrap Lab และห้องปฏิบัติการต้นแบบดิจิทัล
สรุปสิ่งที่พบ
1. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 1:8 ปัจจุบันคณะมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ที่
ประมาณ 1:15
2. มีอุปกรณ์ สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนและการวิจัยที่ทันสมัย ได้แก่ ห้ องปฏิบัติการต้นแบบดิจิตอล (Digital
Prototyping Laboratory, DPL) เครื่อง laser cutter เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องจาลอง Virtual reality
3. มีการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกับ บริการวิช าการ ได้แก่ 1) “การออกแบบวางผั งภูมิส ถาปัต ยกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ : พื้นที่กันชนของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า ทุ่งแฝก
อ าเภอลานสั ก จั งหวั ด อุ ทั ย ธานี 2) “การวางผั งและออกแบบภู ม สิ ถ าปั ต ยกรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
ธรรมชาติ การออกแบบและวางผังบริเวณและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานีวิจัยและฝึ กนิสิตวนศาสตร์
หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
4. มีความโดนเด่นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ มา Re-Use เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 วิสัยทัศน์ : ที่หนึ่งในใจด้านการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการกินดีอยู่ดีสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ความมุ่งมั่นตั้งใจ :
1. สร้างบุคลากรมืออาชีพในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการกินดีอยู่ดีสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และของ
ประชาชน
3. เป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการและการวิจัย ในการพัฒนาแผนและนโยบายของประเทศด้านการกินดีอยู่ดี
 มีหลักสูตรที่เปิดสอนใน จานวน 23 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร
Double degree 5 หลั ก สู ต ร และ Dual degree 4 หลั ก สู ต ร ได้ รั บ การยอมรั บ ในวงการ Food Science
ระดั บ โลก โดยได้ รั บ เลื อ กเป็ น “Member of the ISEKI Food Academy” จากการที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ใน
การบูรณาการความรู้ด้าน Food Science and Engineering มาใช้ในโซ่อาหารมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก
 งานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปี 2560 จานวน 7 ผลงาน
 สัดส่วนงบประมาณทีไ่ ด้รับ แผ่นดิน : รายได้ = 25:75
 มีผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
1. ดาเนินการสื่อสาร กากับติดตามแผน ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ส่งเสริมวิจัยเพื่อตอบสนอง/ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดีของประชาชนมากขึ้น
3. พัฒนาวิธีการฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับแผนให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ได้ดีขึ้น
4. พัฒนาระบบการสร้างสรรค์ ส่งผ่านความรู้และนวัตกรรม กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ด้วยคุณค่าที่ ลูกค้าเป้าหมาย
ต้องการและอย่างยั่งยืน
5. คณะเข้าโครงการ EdPEx ของ สกอ. เพื่อพัฒ นาตัวเองสู่ความเป็นเลิศ และได้ดาเนินการแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ จานวน 5 แผน ได้แก่
- การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นาของนิสิตผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตแบบ
OBE
- การเพิ่มจานวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
- Faculty Engagement Roadmap
- Voice listening system for future design curriculum
- Student Engagement Roadmap
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เยี่ยมชมผลงานและนวัตกรรมของคณะ และ Pilot plan ณ อาคาร5 ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สิ่งที่พบ
- มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นจานวนมากที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือขนาดใหญ่ต่างๆ
- สิ่งที่คณะต้องคานึ งคือการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ทั้งวิจัยและบริการวิชาการ
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สานักบริการคอมพิวเตอร์
 วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาให้บริการดิจิทัลเชิงกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”
 เป้าหมาย
1. บุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์
2. สานักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านดิจิทัลที่เป็นเลิศ ด้วย
มาตรฐานสากล
3. สานักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรและนิสิต
4. สนับสนุน มหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดย:
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
- บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
- ประสานการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการภายใน
1. ด้านบุคลากรของสานักบริการคอมพิวเตอร์ ต้องประกอบด้วย
- ความรู้ : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสานักมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอื่น ๆ สาหรับ
การทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สุขภาพดี : จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอารมณ์ เข่น ช่วงบ่ายทุกวันมีการเต้นอาโรบิค เพื่อให้ คนใน
องค์กรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
- คุณธรรม : ปลูกฝังให้คนในองค์กรต้องยืดมั่นในหลักของคุณธรรมในการทางาน
2. ด้านอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สถานที่ ส านั กบริการคอมพิ ว เตอร์ มี อ าคารปฏิ บั ติ งานและอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ด้ าน
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการดูแลรวมทั้งการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
กาลังดาเนินการรวบรวมเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
3. ด้านงบประมาณ ที่ได้รับแล้วยังต้องหารายได้ เพื่อใช้ในการดาเนินงานและพัฒนาด้านต่าง
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บ
1. งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Digital Transformation
สานักต้องมีกิจกรรมโครงการอบรมต่าง ๆ และการให้บริการใช้อาคารและเครื่องมือเพื่อสร้างรายได้
2. การดาเนินงานในการตรวจเอกสารการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้า ทาให้เสียโอกาส
และภาพลักษณ์ที่ดี มหาวิทยาลัยต้องปรับขั้นตอนให้ใช้เวลาที่เหมาะสม
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
 วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตสัตวแพทย์ชั้นนาอันดับ 1 ของประเทศไทย และ 1 ใน 10 ของเอเชียในปี 2021
 พันธกิจ
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริม บุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ข้อมูลพื้นฐาน
จ านวนบุ คลากร จ านวน 826 คน แบ่งเป็ น อาจารย์ 137 คน และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น 689 คน
อาจารย์มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี 96 : 23 : 18 ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ประจา ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ = 2.92 : 14.60 : 37.23 : 45.25
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรจานวน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร
ปริญญาโท จานวน 9 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินระดับ
หลั ก สู ต รของคณะสั ต วแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ ย 2.81 อยู่ ในระดั บ ดี โดยมี ห ลั ก สู ต รระดั บ ดี จ านวน 6
หลักสูตร ระดับปานกลาง จานวน 6 หลักสูตร และระดับน้อย จานวน 1 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1. VTH = life simulator for veterinary students
2. VTH = animal hospital for public services
3. VTH = veterinary research station
4. VTH is a good place for veterinary innovation
การพัฒนาปรับปรุงคณะ
1. การเรียนการสอน  การเรียนการสอนและศึกษาต่อเนื่อง
2. การวิจัย  การวิจัยและนวัตกรรม
3. บริการวิชาการ  บริการวิชาการ Business unit
สรุปผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ
1. โรงพยาบาลสัตว์ จานวน 4 แหล่ง สนับสนุน
การเรียนการสอน และบริการวิชาการ
2. มีผลงานตีพิมพ์จานวนมาก มีค่าเฉลี่ย Impact Factor 1.411
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลประเมินระดับหลักสูตรในบางหลักสูตรยังน้อย
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนาด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
 พันธกิจ
มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การสั ต วแพทย์ แ ละสาขาวิ ช าการพยาบาลสั ต ว์ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นาและสร้างความ
เข้ม แข็ งสู่ สั งคม ท านุ บ ารุ งและส่ งเสริม ศิ ล ปวัฒ นธรรมอัน ดี งามของประเทศ มี ระบบการบริห ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
 ข้อมูลพื้นฐาน
จ านวนบุ ค ลากร จ านวน 55 คน แบ่ ง เป็ น อาจารย์ 26 คน และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น 29 คน
อาจารย์มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี 73.08 : 26.92 : 0 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ป ระจ า ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ = 0 : 3.85 : 23.08 :
73.07
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีหลักสูตรจานวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร
ปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คะแนนเฉลี่ย 3.14 อยู่ในระดับดี โดยมีหลักสูตรระดับดี จานวน 2
หลักสูตร และระดับปานกลาง จานวน 2 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ต้องการ Technician มากขึ้น
การพัฒนาปรับปรุงคณะ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการฝึกทักษะมากขึ้น (practice)
2. ปรับปรุงอาคารเก่า ให้เป็นพื้นที่รองรับการให้บริการทางวิชาการ
สรุปผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ
1. เป็นที่เดียวที่เปิดการเรียนการด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
2. มีโครงการบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากาลังสายวิชาการมีไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต (ค่า FTES 1:17.33) ซึ่งไม่เป็นไปตามตามเกณฑ์ 1:8
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนาในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอานาจ
ต่อรองในประชาคมโลก
 พันธกิจ
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม
และมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไก
สาคัญในการนาประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง
ผลการดาเนินงาน
1. มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรมีประสิทธิภาพ
2. มีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสารสนเทศงานวิจัยที่สามารถบริหารงานวิจัยได้จริง สามารถใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะด้าน
งานวิจัยได้
4. มีผลงานวิจัยจานวนมากที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
5. มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน
1. ดาเนินการเชื่อมโยง/บูรณาการรวมกลุ่มวิจัยกับส่วนงานที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยสูง เพื่อร่วมกันผลักดัน
การทางานวิจัยเชิงสหวิทยาการ เช่น จัดการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านพลังงานและดิจิทัลร่วมกับ
Malaysia Research University Network : MRUN จัดการประชุมระดมสมองจัดทา Road Map เรื่อง
เห็ดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยภายใต้หัวข้อ
“RUN for Thailand to Develop Sustainable innovation”
2. ดาเนินการเพิ่มศักยภาพแก่นักวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัย เช่น จัดฝึกอบรม การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จัดฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่
3. ดาเนิ น การเชื่อมโยงการน างานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ผ ลงานวิจัย เช่น จัดแสดงผลงานวิจัย
โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 จัดโครงการ Innovation
Hub-Agriculture and Food ในหั ว ข้อ “มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์พ บผู้ ป ระกอบการเพื่ อขั บ เคลื่ อ น
งานวิจั ย สู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO 2018) ผลิ ต สื่ อเพื่ อเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย
มก. สู่สาธารณชน (สื่อวีดีทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ)
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สรุปผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ
1. การมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
2. การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ ประจ าปี ครั้ ง ที่ 4 The 4th annual meeting research university
network in the theme of RUN for Thailand to develop sustainable innovation
3. การประชุมวิชาการ The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018
(ANRES 2018)
4. อบรมการนาเสนอผลผลิตจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการในรูปแบบ Pitching
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 (KU Research to
Business EXPO2018)
6. ฝ่ ายเครื่อ งมื อและวิจั ย ทางวิท ยาศาสตร์ หน่ว ยงานในสั งกัด สถาบั น วิจัยฯ ได้ รับ รางวัล ห้ อ งปฏิ บั ติก าร
ปลอดภัยดีเด่นจาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการทาหน้าที่กากับ ติดตามงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
งานวิจัยและตามกฎหมายกาหนด
2. ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลงานที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
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คณะเกษตร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะเกษตร เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการเกษตรในเอเชีย และเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรเขตร้อน
 ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบุคลากร จานวน 637 คน แบ่งเป็น นักวิจัย จานวน 31 คน บุคลากรสายสนับสนุน 460 คน
และบุคลากรสายวิชาการ จานวน 146 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี
84 : 16 : 0 ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจา ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
อาจารย์ = 1 : 14 : 39 : 46
คณะเกษตร มีหลักสูตรจานวน 28 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี จานวน 8 หลักสูตร
ปริญญาโท จานวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรของคณะเกษตร คะแนนเฉลี่ย 3.11 อยู่ในระดับดี โดยมีหลักสูตรระดับดี จานวน 17 หลักสูตร
และระดับปานกลาง จานวน 11 หลักสูตร
 ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ / ผลงานเด่น ในรอบปีการศึกษา 2560
1. มีการพัฒนาหลักสูตร สร้างบัณฑิตผู้ถึงพร้อม และการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคต เช่น โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิตและแปรรูปพืชไร่ : ข้าว โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ ระดับนานาชาติเพื่อสร้าง
ภาวะผู้นาวิชาการด้านการเกษตร เป็นต้น
2. มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย ระหว่าง HAS University of Applied
Sciences, The Netherlands กับคณะเศรษฐศาสตร์ และ
คณะเกษตร
3. มีการสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อส่งเสริมและชูภาพลักษณ์ของคณะเกษตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
4. เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “วิถีไทย วิถีเกษตร”
5. มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาทางกายภาพ
6. มีแผนบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ได้แก่ โครงการ
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
ทางการเกษตรสมัยใหม่
 ข้อค้นพบและข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ
1. มีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างดี ส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งกิจกรรมการ
ดาเนินงานทุก ๆ ด้านเพิ่มขึ้น
2. มีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดี
3. มีกระบวนการกระตุ้นการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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คณะวนศาสตร์
 วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนาด้านวิชาการป่าไม้ของอาเซียน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2564
1. การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนด้านวนศาสตร์ที่ตอบสนองต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
2. การพัฒนาศักยภาพของนิสิตวนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วย ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการรับใช้สังคม
3. การส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาการและนวัตกรรมด้านวนศาสตร์ เพื่อ
ยกระดับการเรียนการสอน การยอมรับในระดับสากลและการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. การบรากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านวนศาสตร์ สู่สังคม
5. การบริหารจัดการองค์กรและกลไกสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนาไปสู่การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร เพื่อก้าวสู่องค์กรที่สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
 ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ / ผลงานเด่น ในรอบปีการศึกษา 2560
1. มีความพร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะทางด้านป่าไม้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมีเนื้อไม้
ห้องปฏิบัติการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ ห้องรุกขกาลวิทยาเขตร้อน ห้องวิจัยชีววิทยาโมเลกุล
ห้องปฏิบัติการไม้เชิงกล ห้องปฏิบัติการภาพถ่ายทางอากาศ ห้องปฏิบัติการสารวจระยะไกล เป็นต้น
2. มีสถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์หลายแห่ง อาทิ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่ สถานีวิจัยห้วยทาก
จ.ลาปาง สถานีวิจัยวังน้าเขียว จ.นครราชสีมา สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานี
วิจัยเกษตรตราด สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
3. การดาเนินตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมพัฒนานิสิต พบว่า คณะวนศาสตร์ มีหลักสูตรการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตปัจจุบัน จานวน 1,608 คน และจบการศึกษา จานวน 280 คน
ด้านการวิจัย คณะวนศาสตร์มีงานวิจัยที่โดดเด่น คือ การค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก 10 ชนิด
ได้แก่ มะพลับเพ็งคล้าย ชันหอม ไผ่ข้อหนาม อุตพิด ว่านแผ่นดินเย็นเมืองตรัง ว่านแผ่นดินเย็นล้านนา
ไผ่ Chimonocalamus auriculatus เจ็ดช้างสารน้อยยะลา และปาดหลังยาวภูสวนทราย
ด้านบริหารวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 มีโครงการบริการวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 53 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ ได้รับงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 50,259,984 บาท และมีนวัตกรรมอยู่
ระหว่างยื่นขออนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง คือ เรื่องกรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิก (woodceramic)
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 ข้อค้นพบและข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัย
2. มีปัจจัยสนับสนุน แหล่งทุนสนับสนุนผลงานวิจัยจากกองทุนคณะ และมหาวิทยาลัย
3. แนวทางการหารายได้ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ การท่องเที่ยว การจัดอบรมให้บริการแก่ชุมชน เป็นต้น
4. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
5. มีการส่งเสริมให้ความรู้ในการประกันคุณภาพกับนิสิต โดยสร้างกระบวนการคุณภาพให้แก่นิสิต เพื่อเข้าใจ
กระบวนการทางาน พร้อมทั้งมีการสอดแทรก PDCA กับทุกกิจกรรมของนิสิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

34

สานักหอสมุด
 วิสัยทัศน์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้าน
การเกษตรของประเทศและเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ
แสวงหา สั่งสมองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา บริหารจัดการและบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรที่มี
ความพร้อม และมุ่งมั่น เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ / ผลงานเด่น ในรอบปีการศึกษา 2560
1. มีฐานข้อมูลให้บริการจานวน 44 ฐาน สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http/www.lib.ku.ac.th
2. การมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ ในการเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จาก “ebook 4plus” : โครงการ 4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปีต่อหนึ่งหลักสูตร
3. มีบริการสอนการรู้สารสนเทศ ได้แก่ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการ
ทางบรรณานุกรมที่ใช้ร่วมกับระบบ iThesis เป็นต้น
4. มีการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร และคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีการศึกษา 2560
1. สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น พฤติกรรมผู้ใช้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อนโยบายและการ
บริหารงานของสานักหอมุด
แนวทางการปรับปรุง : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อจัดหาทรัพยากรให้ตรงตามความต้องการ วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงาน ทาให้มีการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการจัดหา การให้บริการ และ
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากร เช่น มี Roadshow การให้บริการสานักหอสมุดแก่คณะผู้บริหาร
คณะวิชา รายการ KULIB Talk จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Space
2. ราคาการบอกรับฐานข้อมูล/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น และรูปแบบการจาหน่ายของตัวแทน/
นักพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ต้องเพิ่มงบประมาณการจัดหารทรัพยากร
แนวทางการปรับปรุง : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูล/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประหยัดงบประมาณ
3. สถิติการใช้ฐานข้อมูล/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตปริญญาตรี พบว่า มีการใช้งานน้อย เนื่องจาก
ปัญหาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต
แนวทางการปรับปรุง : จัดหาชุดการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เรียน
4. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการคัดลอกผลงาน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง : จัดหาเครื่องมือเพื่อให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การตรวจ
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสู่สากล นาเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหามาตรการและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขต่อไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

35

 ข้อค้นพบและข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ
1. มีแหล่งทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. มี Roadshow การให้บริการสานักหอสมุดแก่คณะผู้บริหารคณะวิชา เพื่อรับทราบปัญหา และ
นามาพัฒนาปรับปรุง
3. มีช่องทางการรับทราบปัญหาจากนิสิตผ่าน Social network และการจัดการสนทนากลุ่ม
(focus group)
4. มีแนวทางการแก้ปัญหางบประมาณที่จากัด โดยการร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด รวมถึงการเข้าร่วม
(consortium) กับ สกอ.
5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนของเงินรายได้มหาวิทยาลัยจากการเก็บค่าธรรมเนียมหน่วยกิต
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คณะบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) :
พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) :
1. ผลิตบัณฑิตที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับบริบทในอนาคตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จของ
องค์กร
2. สร้างนักคิด ส่งเสริมความเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพสาหรับอนาคต
3. ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4. พัฒนาวิชาการ และสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองแนวความคิด ความต้องการของทุกส่วน
5. มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ประกอบด้วยความรู้เชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ เพิ่มพูนความสามารถและจริยธรรมอันดี อันจะช่วยสนองตอบความต้องการด้านกาลังคนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. เพื่อดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ก้าวทันบริบทความเปลี่ยนแปลงทางด้านบริหารธุรกิจ
3. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจเฉพาะด้าน อันได้แก่ การจัดการ การเงิน การจัดการ
การผลิต การตลาด และการบัญชี
4. เพื่อเผยแพร่งานวิชาการแก่สังคมภายนอกโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ มีจานวน 56 คน มีคุณวุฒิ ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก = 0% : 23% : 77% มีตาแหน่งทาง
วิชาการ อ.: ผศ. : รศ. : ศ. = 48% : 32% : 20% : 0% โดยยคณะมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ทั้ง
ด้านคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางตาแหน่งวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น
บุคลากรสายสนับสนุน มีจานวน 82 คน มีคุณวุฒิ น้อยกว่า ป.ตรี : ป.ตรี : ป.โท = 13% : 61% : 26%
โดยคณะมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านคุณวุฒิและเพิ่มพูนความรู้
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิต
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) ภาคปกติ 5 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร และเปิดสอน
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาโท (ภาษาไทย) ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 3 หลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาเอก (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
หลักสูตรที่รับการประเมินฯ จานวน 10 หลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 5 หลักสูตร ระดับปาน
กลาง 4 หลักสูตร และระดับน้อย 1 หลักสูตร เนื่องจากไม่มีบัณฑิต และไม่ได้ขอยกเว้นตัวบ่งชี้
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ผลการดาเนินงาน
การพัฒนานิสิต
มีการส่งเสริมการพัฒนานิสิต โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การส่งผล
งานของนิสิตเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ
การวิจัย
มีระบบและกลไกในเรื่อง เงินสนับสนุนงานวิจัย 120,000 บาท/คน เงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การสร้างขวัญกาลังใจต่อนักวิจัย และความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งมี
ห้องปฏิบัติการทางการวิจัยรองรับ ทาให้มีผลงานวิจัยที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการและผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
การบริการวิชาการ
1. มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจ (KBS Centers of Excellence) ได้แก่ ศูนย์ผู้นาธุรกิจเพื่อสังคมแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยด้านการจัดยุทธศาสตร์
และปฏิบัติการ ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย
2. มีรายได้จากการให้บริการวิชาการภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในปี 2560 จานวน
53,232,351 บาท แต่มีจานวนลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ
ร้อยละ 73.81 ภาครัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.29 และภาคเอกชน ร้อยละ 11.90
การบริหารจัดการและความเป็นสากล
1. แหล่งที่มาของงบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 21.21 บริการวิชาการ
ร้อยละ 41.78 โครงการภาคพิเศษ ร้อยละ 27.83 บริหารสินทรัพย์ (ค่าเช่าพื้นที่) ร้อยละ 9.18
2. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) อยู่ในขั้นเตรียมการ ซึ่งมีการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จาก
สถาบันการศึกษาอื่นมาให้คาแนะนา และมีการจ้างที่ปรึกษามาให้คาแนะนาในเบื้องต้น
3. มีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
5. มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
ปัญหาอุปสรรค
1. การรับอาจารย์ใหม่ ที่ไม่สามารถรับอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และตรงตามสายวิชาที่
เปิดรับได้ และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการยังน้อย เนื่องจากปัญหาการเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีอาจารย์เกษียณอายุต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน
2. การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการของพนักงานเงินรายได้ (ปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุน 4 คน ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ)
3. จานวนผู้สมัครที่มีแนวโน้มลดลงทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

38

4. การแข่งขันและความต้องการหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น
5. การบังคับใช้กฎระเบียบ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ภายใน มก.) ที่กาหนดให้
หลักสูตรที่ทาสารนิพนธ์ ต้องมีการสอบโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และนิสิตต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 1 ผลงาน
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ สกอ. ส่งผลต่อการเปิดรับนิสิตได้ตามแผนที่กาหนด
6. ขาดจุดเด่นที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของนักวิจัย และยังไม่สามารถสร้าง cluster งานวิจัยได้
7. การแข่งขันที่สูงขึ้น และการเพิ่มค่าอานวยการโครงการ ส่งผลต่อต้นทุนของโครงการบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทการ
ดาเนินงานของแต่ละคณะ ไม่ควรกาหนดเป็น one size fit all ซึ่งการบริหารงานแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน
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คณะเศรษฐศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิต และผู้นาทางด้านเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนและสากล
แนวทางการพัฒนาคณะ
มีแนวทางการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และ
แนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม ตามหลัก SMART Goals Model ดังนี้
- Specific ชี้ชัด
- Measurable วัดได้
- Attainable ทาได้
- Relevant ตรงประเด็น
- Timely ทันเวลา
โดยมีดาเนินการแต่ละด้าน ดังนี้
- นโยบายด้านการเรียนการสอน
- นโยบายด้านการวิจัย
- นโยบายด้านกิจการนิสิต
- นโยบายด้านการบริหาร
บุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 198 คน เป็นข้าราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 98 คน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 92 คน ลูกจ้างประจา 6 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 13 คน รวมเป็น 211
คน
บุคลากรสายวิชาการ มีจานวน 83 คน มีคุณวุฒิ ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก = 0 : 9 : 74 มีตาแหน่งทางวิชาการ
อ.: ผศ. : รศ. : ศ. = 32 : 40 : 11 : 0
บุคลากรสายสนับสนุน มีจานวน 115 คน ตาแหน่งลูกจ้างประจา 6 คน พนักงานงบประมาณ 19 คน
พนักงานเงินรายได้ 90 คน
งบประมาณการบริหารงาน
คณะมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน ปี 2561 จากงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 13.50 และ
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 86.50
ผลการดาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน
1. มีจานวนนิสิตใหม่ จานวน 1,152 คน (ป.ตรี 904 คน ป.โท 244 คน ป.เอก 4 คน) นิสิตทั้งหมด จานวน
4,193 คน (ป.ตรี 3,557 คน ป.โท 607 คน ป.เอก 29 คน) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 1,109 คน (ป.ตรี 913 คน
ป.โท 194 คน ป.เอก 2 คน)
2. นิสิตแลกเปลี่ยน (Inbound – Outbound exchange students) ภายใต้โครงการ KUSEP
จานวน 36 คน ภายใต้ MOU ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 29 คน ภายใต้ MOU ระดับคณะ จานวน 29 คน
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3. มีการขอตาแหน่งทางวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว จานวน 7 คน (ผศ. 6 คน รศ. 1 คน) อยู่ใน
กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 19 คน (ผศ. 8 คน รศ. 9 คน ศ. 2 คน) และอยู่ใน
กระบวนการประเมินผลการสอนฯ จานวน 2 คน (ผศ. 1 คน รศ. 1 คน)
ด้านกิจการนิสิต
1. เน้นการสร้างบัณฑิต 4 รู้ (รู้รอบ รู้นา รู้ประยุกต์ รู้คุณธรรม)
2. มีการให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งจากภายในคณะและภายนอก
รวมทั้งสิ้น 148 ทุน
3. มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น งาน ECON Job Fair 2018 โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์สาหรับนิสิต การใช้งาน Microsoft Excel โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบแข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน
กิจกรรมคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน
ด้านการวิจัย
1. มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยในการนาเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงาน
2. มีโครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 61 โครงการ ได้รับเงินสนับสนุน 68,052,690.54
บาท (ภายใน 9,080,422.68 บาท ภายนอก 58,972,267.86 บาท) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 132 ผลงาน
(ระดับชาติ 71 ผลงาน ระดับนานาชาติ 61 ผลงาน) จานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 52 คน
(ภายใน 19 คน ภายนอก 33 คน)
3. มีโครงการวิจัยภายใต้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่สร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ ผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงธุรกิจ แลเชิง
วิชาการ ผลงานวิจัยส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการบริการวิชาการ
1. มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม จานวน 31 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จานวน 63,810,542
บาท
2. มีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ที่ใช้สาหรับประชุมขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มี
กิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการกว่า 2,000 เล่ม เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน
เว็บไซต์ที่มีคลังความรู้ให้สืบค้นกว่า 500 รายการ และการให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม การพัฒนาโซ่คุณค่า มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลเฉลี่ยเดือนละ 200 ราย
ด้านการบริหารจัดการ
1. การปรับโครงการสานักงานเลขานุการ เนื่องจากโครงสร้างไม่สอดคล้องในสายงาน มีจานวนบุคลากร
น้อยไม่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นงาน จากเดิม 6 งาน (งานบริหารและธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบริการ
การศึกษา งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ งานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ) เป็น 4 งาน (งานอานวยการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ)
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2. การยุบศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดความซ้าซ้อนของการทางาน
ในด้านการบริหารงานวิชาการของหลักสูตรและงานด้านบริหารจัดการทั่วไปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจน
การบังคับบัญชาตามสายงาน เนื่องจากมีผลการดาเนินงานขาดทุน
3. การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
3 ภาควิชา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์กิจการนานาชาติ สานักงานเลขานุการ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
4. การปรับปรุงระบบการชาระเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ
1. ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ และด้านกีฬา
2. ผลงานของคณาจารย์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลนักวิจัย โดยมีบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคะแนน impact factor สูง บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น มก. ด้าน
การวิจัยสายสังคมศาสตร์ (กลุ่มอายุต่ากว่า 40 ปี และอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป) ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยผู้
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนตามเกณฑ์ EdPEX และมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นตัวชี้วัดกลางเพื่อให้คณะ
พิจารณาดาเนินการ จาวน 27 ตัวชี้วัด นั้น ควรให้แต่ละคณะกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง มีความยืดหยุ่น
และสะท้อนความสาเร็จของการบริหารงานตามบริบทของแต่ละคณะได้อย่างชัดเจน เนื่องจากตัวชี้วัดกลาง
บางตัวไม่เหมาะสม เช่น สัดส่วนของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่เป็น inbound ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมดข้อมูล
ที่ต้องแสดงถึงความมีเชื่อเสียงของคณะที่ทาให้มีอาจารย์จากหน่วยงานหรือสถาบันในต่างประเทศเข้า
มาร่วมงาน ด้านวิชาการ/วิจัย กับหน่วยงานในคณะในปีนั้นๆ โดยระยะเวลาที่เข้ามาแลกเปลี่ยนต้องไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาห์ หรือสัดส่วนอาจารย์ของคณะที่ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ในสถาบันต่างประเทศ
(outbound ) ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ทีต่ ้องแสดงถึงความมีชื่อเสียงของอาจารย์ของคณะที่ออกไป
ร่วมงาน ด้านวิชาการ/วิจัย กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในปีนั้นๆ โดยระยะเวลาที่
ออกไปแลกเปลี่ยนต้องไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดได้
2. การกาหนดทิศทางที่มุ่งเน้นในการประกันคุณภาพให้ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนได้ตรงประเด็นและ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นสถาบันที่ผลิตนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
พันธกิจ (Mission) :
1. มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
2. มุ่งพัฒนาการให้บริการครบวงจรที่มีมาตรฐานสากล
3. มุ่งพัฒนาความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
4. มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ
บุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุน มีจานวน 175 คน มีคุณวุฒิ น้อยกว่า ป.ตรี : ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก = 58 : 62 : 38
: 17 โดยมีนักวิจัย 48 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติการ 12 คน ชานาญการ 22 คน ชานาญการพิเศษ 12 คน
และเชี่ยวชาญ 2 คน)
ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
1. งานวิจัยและนวัตกรรม
2. งานบริการวิชาการ (ฝึกอบรม บริการวิเคราะห์)
ผลิตภัณฑ์และบริการรอง
1. งานจาหน่ายผลิตภัณฑ์
2. งานอาหารและจัดเลี้ยง
ผลการดาเนินงาน
1. งานบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร มีจานวนที่มีขอรับบริการทั้งหมด 4,417 คาขอ ซึ่งปีงบประมาณ
2561 มีเงินสด (in cash) 12.97 ล้านบาท In kind 1.73 ล้านบาท รายรับรวม 14.70 ล้านบาท
2. งานบริการวิชาการ ได้แก่ งานฝึกอบรม จานวน 867 คน (รัฐ 47 คน เอกชน 176 คน ประชาชน 644
คน) งานโครงการพัฒนาวิชาการ จานวน 110 คน (รัฐ 3 คน เอกชน 17 คน ประชาชน 90 คน) งาน
เครื่องมือ/เครื่องจักร จานวน 163 คน (รัฐ 78 คน เอกชน 71 คน ประชาชน 14 คน) งานฝึกงานนิสิต/
นักศึกษา 57 คน (รัฐ 54 คน เอกชน 3 คน)
3. รายรับด้านบริการวิชาการ ปี 2561 จากงานฝึกอบรมวิชาการวิชาชีพ 2.3 ล้านบาท งานพัฒนาวิชาการ
15.2 ล้านบาท บริการเครื่องมือเครื่องจัก 1.5 ล้านบาท
4. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 25.32 ล้านบาท และบริการอาหารจัดเลี้ยง 20.30 ล้านบาท
5. ผลงานด้านวิจัย ได้รับเงินอุดหนุนวิจัย 42.7 ล้านบาท มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 13 เรื่อง
งานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง ขายนวัตกรรม 5 ชิ้น
6. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมเด่น ได้แก่ Dry moisture extrusion process Meat extender Wet
moisture extrusion process Meat analog สแนคข้าวกล้อง สแนคเสริมธาตุเหล็ก สแนคเบญจรงค์
ก๋วยเตี๋ยวข้าวพร้อมรับประทานในกล่อง ผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งปราศจากกลูเตน แช่แข็งแรดถั่ว
แช่แข็งข้าวผัดไทย ข้าวผัดผัก ข้าวผัดกุ้ง การแช่แข็ง อาหาร เป็นต้น
7. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
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8. มีผลงานที่ได้รับการจด Patent/Petty Patent จานวน 65 เรื่อง
9. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนครุภัณฑ์ โครงการ Innovation Hub
- ด้านวิจัย รวม 6 รายการ 6 เครื่อง เป็นเงิน 16,367,160 บาท
- ด้านบริการ โครงการชุดอุปกรณ์เพื่อความเป็นเลิศฯ (FQA) รวม 20 รายการ 27 เครื่อง เป็นเงิน
20,175,900 บาท แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท 14 รายการ 20 เครื่อง เป็นเงิน
4,107,900 บาท และครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป เป็นเงิน 16,068,000
บาท
10. เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ได้แก่ Ministry of Labour, National Innovation Agency
(NIA), National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), National
Science and Technology Development Agency (NSTDA), National Food Institute (NFI),
Thailand Food valley, The Federation of Thai Industries, Thai FDA, Food Industries :
Domestic and International etc.
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สถาบันควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการวิชาการ/งานวิจัยกับสถาบันที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4. สถาบั น ควรมีการประชาสั มพัน ธ์ผ ลิตภัณ ฑ์ห รือบริการต่าง ๆ เพื่อให้ ส่ วนงานต่าง ๆ สามารถเข้ามารับ
บริการ หรือสามารถนาผลงานไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ควรพัฒ นาระบบสารสนเทศส่วนกลางระดับมหาวิทยาลั ยที่สามารถรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงานที่
ครอบคลุ ม ในทุ กด้ านและทั น กาล ทั้ งที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ข้ อมู ล ด้ านบุ ค ลากร งานวิจั ย งานบริก ารวิช าการ และ
อื่น ๆ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้น
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สรุปประเด็นสัมภาษณ์
กลุ่มคณบดี จานวน 7 คน
1. เมือ่ ได้รับผลประเมินระดับหลักสูตรแล้วทางคณะดาเนินการนาผลประเมินที่ได้คะแนนแตกต่างกัน
ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเข้าใจในเกณฑ์ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
คุณภาพอยู่แล้ว แต่อาจจะมีการเก็บหลักฐาน และมีวิธีดาเนินงานไม่ตรงตามเกณฑ์ แต่ผลลัพธ์ได้
เหมือนกัน
2. เมื่อได้ผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะจะนาผลประเมินมาประชุมเพื่อแก้ปัญหา
3. การรับสมัครอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะ
ทางทีม่ ผี ู้สาเร็จการศึกษาน้อย พบว่ามหาวิทยาลัยควรให้โอกาสในการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแล้วมาพัฒนาต่อในระดับปริญญาเอกสาหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สถานที่ ห้องปฎิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
5. การเพิ่มตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยควรร่วมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ด้วยการ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และเร่งติดตามกระบวนการพิจารณากาหนดตาแหน่งให้สาเร็จ
โดยเร็ว
กลุ่มประธานหลักสูตร จานวน 10 คน
1. ควรทาความเข้าใจในการจัดทา มคอ. ในระบบ ที่ผ่านมาให้เวลาน้อย อีกทั้งระบบที่ปรับใหม่ยังไม่
เสถียร ทาให้ต้องมีการปรับแก้ไข รวมทั้งไม่สามารถเพิ่มเติมในบางประเด็น ของเดิมดีกว่าเติมได้
2. อาจารย์ไม่ให้ความสาคัญการจัดทา มคอ. เพราะขาดการนามาใช้ประโยชน์จริง
3. ภาควิชา / คณะควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสาหรับนิสิตปริญญาโทและเอก เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจการศึกษาต่อ
4. หลักสูตรสหวิชาการ และหลักสูตรนานาชาติ การควบคุมติดตามให้ทาตามระบบยาก เนื่องจากเป็นการ
รวมตัวเฉพาะกิจ
5. คณะต่าง ๆ ควรพิจารณาจัดทาประเภทหลักสูตรควบรวมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะได้ผู้เรียน
เพิ่มตามกระแสสังคม
6. การเพิ่มตาแหน่งวิชาการให้กับอาจารย์ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ระดับหลักสูตร โดยการทาผลงานวิจัยนั้น
คณะเกษตรมีระบบอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยงสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ มีเงินทุนสนับสนุนเพื่อนาไปเสนอ
ผลงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศวิชาการ
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กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จานวน 6 คน
1. นิสิตมีความรู้ และสามารถทางานได้ตามสาขาวิชาทีจ่ บการศึกษา มีความขยัน อดทน มีไหวพริบ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดี
2. ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้นิสิตมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานได้ มีความผูกพันกับองค์กร
3. บัณฑิตยุคนี้มีลักษณะต่างจากอดีต คือ ทางานตามที่มอบหมาย และตามเวลาที่กาหนด จะไม่ผูกพันกับ
องค์กรและลาออกเมื่อที่อื่นให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคสมัยนี้
ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ คือ มีบุคลิกภาพที่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ มีความรู้ที่สามารถต่อยอดได้
ทางานได้ด้วยตัวเอง อดทนคู่ความเพียร มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
4. ควรเพิ่มโปรแกรมสหกิจศึกษาให้มากขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
5. ในระหว่างการศึกษาหรือภายหลังจบการศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ
อาทิเช่น การเขียนรายงาน การนาเสนอรายงาน การสื่อสารกับลูกค้า การมีส่วนร่วมกับองค์กร
ซึ่งมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร
กลุม่ นิสิตปัจจุบัน จานวน 12 คน (ระดับ ป.ตรี 8 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 4 คน)
ประเด็นความผูกพันกับ มก.
1. การเป็นอยู่แบบครอบครัว
2. อาจารย์และรุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาที่ดี มีความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่และอาจารย์ ให้คาปรึกษาที่ดี มีความเป็น
กันเองระหว่างพี่น้อง ไม่มีการแบ่งชนชั้น
3. สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมชาติ
4. อาจารย์มีองค์ความรู้มาก ทุ่มเทในการสอน ในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์จะเน้นย้าวิชาเรียนให้
บ่อย ๆ ถ้าไม่เข้าใจ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดตารางเรียนรายวิชาที่ต้องมีการเดินทางไปเรียนวิชาในคณะที่อยู่ไกล และไม่มีรถสวัสดิการผ่าน
ควรจัดเวลาให้เหมาะสม
2. การก่อสร้าง/ปรับปรุงตึกอาคารเรียน มีมลภาวะทางเสียง รบกวนการเรียน ควรทาในช่วงที่ไม่มีการเรียน
การสอน
3. ถนนบางเส้นมีความสว่างไม่เพียงพอ เวลาเดินทางภายในมหาวิทยาลัยช่วงกลางคืน เกรงจะเกิดอันตราย
4. ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกันเองที่ไม่ตรงกัน ทาให้การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและนิสิตที่ทากิจกรรม
บางเรื่องไม่ตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้การทากิจกรรมของนิสิตติดขัด
5. รถสวัสดิการมีบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรมีบริการช่วงวันหยุดด้วย
6. ปัญหาเรื่องวินมอเตอร์ไซต์ ที่มีหลายวิน
7. ระบบการแจ้งทุน ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ที่จะรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง
8. ปัญหาการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เป็นรับจานวนนักศึกษาไม่เพียงพอ ทาให้นักศึกษาบางคน
ไม่สามารถลงเรียนได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ และต้องไปลงเรียนในเทอมถัดไป และถ้าหากเป็นปีสุดท้ายก็จะ
ไม่สามารถจบได้ภายใน 4 ปี
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

46

9. รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ไม่ถูกบังคับในหลักสูตร
10. วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน นิสิตไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร จุดประสงค์ของวิชาไม่ชัดเจน เป็นวิชาเรียนที่บูรณา
การที่หลากหลาย ทาให้นิสิตไม่ทราบจุดประสงค์ของการเรียน
11. รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาบางวิชาไม่จาเป็นต้องเรียน ควรจะเน้นการทาวิจัย
12. การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดเงื่อนไขการตีพิมพ์ ทาให้สาเร็จการศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนหรือระยะเวลาที่กาหนด
กลุ่มนิสิตเก่า จานวน 7 คน
ความประทับใจ/ผูกพัน
1. การทางานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ทาให้มีความผูกพัน
2. ความรู้ความสามารถที่อาจารย์ถ่ายทอดให้
3. ความเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ความเป็นกันเองของอาจารย์
4. การได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนสู้งาน ไม่เลือกงาน ทางานได้ ทางานเป็น
5. ระบบการคิด ระบบการทางาน
ข้อควรปรับปรุง
1. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
2. ความเป็นนานาชาติ
3. ปรับปรุงรายวิชาให้มีศาสตร์เฉพาะทางมากขึ้น เช่น การใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. บางรายวิชาควรมีการลงภาคสนามเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ฝึกอบรมในสถานการณ์จริง
5. เพิ่มเติมวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น เรื่องธุรกิจ การค้าออนไลน์
6. เรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
7. วิชาการเรียนการสอน ควรมีการสอนและวิจัยที่บูรณาการร่วมกันหลาย ๆ ศาสตร์ (Multidisciplinary)
ศิษย์เก่าได้กลับมาช่วยพัฒนาอะไรบ้าง
1. การรับนิสิตไปฝึกงาน การเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางคณะ
2. การวิจัยต่าง ๆ
3. มีความยินดีที่จะช่วยเหลือมหาวิทยาลัย แต่ทางสาขาไม่ได้ส่งนิสิตไปฝึกสอนที่โรงเรียนที่ตนเองสังกัด
สิ่งที่ควรพัฒนา
1. ที่จอดรถมีน้อย
2. ควรมีการสร้างความภาคภูมิใจ
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กลุม่ ผู้อานวยการ จานวน 5 คน
ภารงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานสารบัญของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การประชุมของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
2. ดูแลสานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัย
3. ทาภารกิจด้านการวิจัย
4. ทาภารกิจด้านบริการวิชาการให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นงานฝึกอบรม ทั้งที่ให้เปล่า และ
หารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง เช่น งานฝึกอบรมเพื่ออาชีพ งานที่ปรึกษา
5. ภารกิจดูแลงานทะเบียนนิสิต และวิชาบูรณาการ หมวดการศึกษาทั่วไป การเรียนการสอนสหกิจศึกษา
ออกปริญญาบัตรและทรานสคริปส์
6. การจัดอบรมอาจารย์
ปัญหาอุปสรรค
1. เรื่องการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่ยังไม่ลงตัว และการบริหารงานทีข่ ึ้นกับรองอธิการบดีที่ดูแลแต่ละ
กอง
2. อัตรากาลังที่เกษียณไม่ได้รับกลับคืนมา ต้องจ้างพนักงานเงินรายได้เอง
3. การรับนิสิตได้ไม่เต็มจานวนตามความต้องการในบางสาขา
4. อัตราการลาออกของพนักงานเงินรายได้สูง บางตาแหน่งหาทดแทนยาก เช่น นิติกร นักวิชาการเงินและ
บัญชี ทั้งนี้อาจเนื่องจากอัตราเงินเดือนที่ยังมีความแตกต่าง ค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสม พนักงานยังห่วงพ
น้าพะวงหลัง
5. ปัจจัยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ที่คงอยู่เพราะทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ความเป็นกันเอง ไม่ต้องมีพิธีการมาก สร้างบรรยากาศในการทางาน มีการพูดคุยกันมากขึ้น
กลุม่ หน่วยงานหารายได้ จานวน 5 คน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบริหารจัดการจากเงินรายได้ที่หาได้
ของตนเอง ซึ่งเป้าหมายในการหารายได้มหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนด แต่มีความแตกต่างในบริบทของโรงเรียน
สาธิตฯ กับมหาวิทยาลัย เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาเด็กในระดับขั้นพื้นฐานตาม
หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กระทรวงกาหนด ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ต้องดูแลจานวนประมาณ 3 พันกว่าคน
2. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สนับสนุน เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งปัจจุบันจะมีปัญหาบุคลากรลาออก เนื่องจากความไม่มั่นคง ถึงแม้โรงเรียน
สาธิตฯ จะเร่งดาเนินการเรื่อง การกาหนดวิทยฐานะตาแหน่งความก้าวหน้าทางสายงาน แต่ยังไม่สามารถ
สร้างขวัญ กาลั ง ใจ หรือสร้างความผูกพันได้มากนัก นอกจากคนที่ยัง อยู่อยู่ด้วยใจรัก รวมทั้งมีจานวนผู้
เกษี ย ณอายุ ร าชการในแต่ล ะปี ป ระมาณ 10-15 คน แต่ ม หาวิท ยาลั ยมีการจัดสรรคืน อัตราก าลั งให้ กั บ
โรงเรียนสาธิตฯ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

48

สานักงานทรัพย์สิน
1. เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อ เพิ่มมูลค่า
ทาให้ เกิดรายได้ และอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมอบให้สานัก งานดาเนินการ
บริหารพื้นที่ทั้งอาคาร KU green ลานจอดรถ อาคารที่พักบุคลากร เป็นต้น
2. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการทางกายภาพในการกากับดูแล เพื่อบริหารจัดการพื้นที่แต่ละส่วนงาน
ให้เหมาะสมและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แต่การจัดการพื้นที่ยังมีข้อจากัด เนื่องจากพื้นที่การบริหาร
จัดการบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานระดับคณะ ทาให้บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนในการ
ใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ ยังกระจัดกระจาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกากับดูแลความปลอดภัย
3. สานักงานมีแผนในการหารายได้ในแต่ละปี โดยมีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย แต่
ปัญหาคือ แต่ละส่วนงานมีการหารายได้เป็นของตนเอง ทั้งนี้ กรรมการเสนอว่า ควรมีแนวทางให้การบริหาร
จัดการพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย แต่หากอยู่ภายในอาคารให้เป็นส่วนความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการคล่องตัวมากขึ้น
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. เป็นผู้แทนหนังสือของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานด้วยคณะกรรมการฯ และมีกฎระเบียบของตนเอง
ทาหน้าที่ในการรวบรวมและจัดสรรหนังสือของภาควิชาต่าง ๆ ตาราเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้แทน
จาหน่าย สร้างผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของตนเอง รวมทั้ง
เป็ น ผู้แทนจาหน่ ายให้ สานักพิมพ์ โดยมีการให้บริการทั้งหน้าร้าน Facebook และ delivery แต่ปัญ หา
ปัจ จุบั นความต้องการหนั งสื อมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น ทาให้
สานักพิมพ์ทยอยปิดตัว แต่ศูนย์หนังสือ มก. ยังสามารถดาเนินการอยู่ได้ หากมีการเปรียบเทียบศูนย์หนังสือ
ต่าง ๆ ศูนย์หนังสือ มก. คิดว่าอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งมีรายได้ประมาณ 60-70 ล้านบาทต่อปี
2. สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ส นั บ สนุ น คื อ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นงานต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจการของศูนย์หนังสือ มก. ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัย อีก
ทางหนึ่งด้วย
3. การช าระเงิน ในการจั ดซื้อระหว่างศูน ย์ห นังสื อ มก. กับ ส่ ว นงานภายในมหาวิท ยาลั ย สามารถ โอนเงิน
ค่าใช้จ่ายได้
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. โรงพยาบาลสัตว์ มก. มีรายได้จากการให้บริการ ประมาณปีละ 300 กว่าล้านบาท โดยมีการเปิดให้บริการ
รักษาสุ ขภาพสัตว์ ทั้งในเวลาราชการ ซึ่งรายได้จะเป็นส่ วนของคณะ แต่ถ้าให้ บริการนอกเวลาราชการ
ให้ถือเป็นงานพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การบริห ารคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งมีศูนย์ในการฝึกปฏิบัติให้กับนิสิต
นักศึกษา
2. ปัญหาเรื่อง จานวนบุคลากรการให้บริการบางส่วนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบกับ
จานวนอาจารย์คงไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านที่รับผิดชอบจะมีภารกิจที่ต้องดูแลหลายด้าน
ทัง้ ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับ นิสิตนักศึกษาทั้งบางเขน และวิทยาเขต
กาแพงแสน การให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์ และการบริหารงานของโรงพยาบาล
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เรื่อง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล
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สานักงานบริการวิชาการ
1. สานักงานบริการวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของส่วนงานต่าง ๆ การนา
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่มีปัญหาที่
เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารงาน เนื่องจากการออก พ.ร.บ. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2560 ทาให้เกิดปัญหาในการทางานของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ได้
ไม่สะดวกและคล่องตัว เนื่องจากมีกระบวนการที่ยุ่งยาก ดาเนินการหลายขั้นตอน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ ทาให้สิ้นเปลื้องทรัพยากรโดยใช่เหตุ
2. ปัญหากฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลตามกฎข้อบังคับของสภาวิชาชี พ
วิศวกรรม และสภาวิชาชีพสถาปนิก ที่ต้องมีผู้แทน และกรรมการที่ต้องมีใบรับรองวิชาชีพด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม จึงจะขึ้นทะเบียนนิติบุคคลได้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานให้บริการวิชาการ ดังนั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ควรตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลงานบริ ก ารวิ ช าการ และกรรมการที่ มี ใ บรั บ รองวิ ช าชี พ 1 คน
เพื่ อด าเนิ น การขอจดทะเบี ย นนิ ติบุ คคลกั บ สภาวิช าชี พ ทั้ งนี้ สภาวิช าชีพ วิศ วกรรม และสภาวิช าชี พ
สถาปัตยกรรม ควรเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาไปขึ้นทะเบียนได้สะดวกขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับภาครัฐ ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้กับ หน่วยงาน
หรือผู้ประกอบการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลุม่ ผู้แทนชุมชน จานวน 8 คน
1. เครื อ ข่ า ย หรื อ ผู้ แ ทนชุ ม ชนได้ รั บ การบริ ก ารวิ ช าการทางวิ ช าการ หรื อ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องดังนี้
- อ ธิ บ ดี ก รม ท รั พ ย าก ร ท างท ะ เล แ ล ะช าย ฝั่ ง ได้ เข้ า ม าศึ ก ษ าต่ อ ห ลั ก สู ต รต่ าง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับ
ชุมชน เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลทรัพยากรตามชายฝั่งทะเล
จึงได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่
ตามชายฝั่งทะเล หลังจากเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2558-2561 เพื่อให้ชุมชนส่วนร่วมในการดาเนินการ
แต่ละเรื่อง ส่งผลให้สภาพทางทะเลและป่าชายเลน มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทาให้ได้รับรางวัลการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะคณะประมงได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นคณะที่มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และมีส่วนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับชุมชน ทั้งเรื่อง ป่าชาย
เลน การกัดเซาะ และความหลากหลายของทางทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลฯ มี งบประมาณ
สนับสนุน 100 กว่าล้านบาท ส่งผลให้มีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในชุมชนประมาณ 2 หมื่นกว่าคน
โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี ต้องมีคนในชุมชนเข้าร่วม 2 แสนกว่าคน
- จากปั ญ หาการท าประมงของกลุ่ ม ธุรกิ จ กั บ ประมงพื้ น บ้ าน ขยะพลาสติ ก และน้ าเสี ย ลงในทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จึงได้กาหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ระดับ อาเซียน ในช่วงเดือน
มีนาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ซึ่งปัญหาทางทะเล ควรต้องสร้างความเข้า ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้กับคน
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-

-

-

-

ในชุมชนและสังคมก่อน หรือผลักดันให้รัฐบาลมีมาตรการควบคุมให้คนในเขตพื้นที่ชายฝั่งได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
ผู้แทนชุมชนลาดหญ้าแพรก จังหวัดนครปฐม เสนอขอให้ท างกรมทรัพยากรทางทะเลฯ จัด โครงการ
เพื่อให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเลและได้สัมผัสประสบการณ์จริงทางทะเล
ผู้ แ ทนชุ ม ชนกลุ่ ม ปลู ก ผั ก ปลอดภั ย สารพิ ษ จั ง หวั ด นครปฐม ได้ เรี ย นรู้ ก ารปลู ก พื ช อิ น ทรี ย์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในเรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์ การปลูก การขยายพันธุ์ ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้ และประสบความสาเร็จ ในการดาเนินกิจการเป็นของตนเองได้ สามารถสอนเกษตรอินทรีย์
ให้กับชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน ความปลอดภัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรได้รับใบรับรองมาตรฐานเพื่อสามารถเป็น ผู้ตรวจสอบ
ทางด้ า น organic มากขึ้ น รวมทั้ งมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งตรวจสอบมาตรฐานผั ก ปลอดสารพิ ษ ที่ ได้
มาตรฐาน เพื่อชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้แทนชุมชนหัวป่า จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในการวิจัยชุมชน เพื่อพัฒนา
พื้น ที่และชุมชนให้ เกิดประโยชน์ที่ส อดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีสานักส่ งเสริม และฝึกอบรม
กาแพงแสน และคณะ เข้าไปมีส่วนร่วม ทาให้สามารถพัฒนาเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ซึ่งภายใน 2 ปี ทาให้ได้แผนการท่องเที่ยว และมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ข้าวปลอดภัย
พิพิธภัณฑ์ โฮมสเตย์ 2 หลัง เน้นอาหารไทยโบราณ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มหาวิทยาลัย มีการต่อ
ยอดข้าวพื้นเมือง เนื่องจากราคาข้าวตกต่า ถ้าทาข้าวอินทรีย์ ได้ จะทาให้ ข้าวมีราคาสูง และมีตลาด
รองรับ รับซื้อราคาสูง แต่จะทาอย่างไรให้ชาวบ้านกินของราคาถูก
ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ที่ต้องการเปิดหมู่บ้านให้ คนต่าง
ศาสนาได้เข้ามาเรี ย นรู้ วัฒ นธรรม วิถีชี วิต และการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยได้รับ ความร่ว มมื อ จาก
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชน และช่วยพัฒ นา
ฝึกอบรม ทาให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และพัฒ นาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด โอท๊อปนวัต วิถี ได้ ชุมชนเกิด
ความสามัคคี เกิดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเลี้ยงแพะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
มาก ทั้ งการท าอาหารและขนม เช่ น แกงมัส มั่ น เค้ ก ทองม้ ว น เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ได้ รับ องค์ ค วามรู้
ความเป็นฮาลาน แต่ยังต้องการให้มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากหนังแพะ การตัดเย็บเพื่อทาหมวก กระเป๋า อาหารเสริมให้แพะโตเร็ว การรักษาสภาพของอาหาร
ให้อยู่ทนนาน เช่น แกงมัสมั่น นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสบู่ และโลชั่น ที่จาเป็นต้องใช้สาร
สกั ด จากนมแพะ ต้ อ งมี ก ารสั่ ง ซื้ อ สารสกั ด นมแพะจากร้ า นค้ า และมี ค วามล่ า ช้ า จึ งต้ อ งการให้
มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือที่สามารถสกัดนมแพะ ที่เอื้อต่อการให้บริการของชุมชน
ชุมชนบางกอบัว และชุมชนทรงคะนอง ในเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ที่เป็นพื้นที่สาคัญของประเทศ ได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากส่ ว นงานทั้ ง ภาครั ฐ ภ าคเอกขน และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีคณะต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดฐานเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งด้าน พืช สัตว์ แมลง ความหลากหลายของพื้น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหาร การต่อยอดผลิตภัณฑ์ พืชสมุนไพร การใช้พื้นที่ป่า การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยนา
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ภูมิปัญญาไปจัดการสุขภาพของคนในชุมชน ทาให้ชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี
กลุ่มเครือข่าย จานวน 9 คน
1. มีการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัย และต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ดังนี้
- กรมประมง มีความร่วมมือในการทางานวิจัยและการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรของกรมประมง ทั้งเรื่อง
การปฐมนิเทศนักวิชาการ การสอบบรรจุพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในการออกข้อสอบ มหาวิทยาลัยควร
มีการ Update ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่มีการปรับแก้ไขใหม่
- บริ ษั ท ปตท. ส ารวจและผลิ ต จากัด (มหาชน) มีก ารท างานร่ว มกั บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ก าร
ประสานความร่วมมือในการพัฒ นาหุ่นยนต์ใต้น้า และมีการทาข้อตกลงในการพัฒ นาการทางานที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น รวมทัง้ มีความร่วมมือในการดาเนินงานทั้งด้านการวิจัยการพัฒนาวิชาการ
- กรมส่งเสริมการเกษตร มีการส่งบุคลากรมาพัฒ นาอบรม ส่งผลให้นักวิจัยสามารถนาองค์ความรู้ไป
พั ฒ นางานวิ จั ย รวมทั้ งมี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ และเป็ น คนกลางจากการน าองค์ ค วามรู้ จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร ไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกร เพื่อนาองค์ความรู้
ไปปรับใช้ เช่น เครื่องวัดความสุกในการตรวจเช็คทุเรียน
- โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการประสานความร่วมมือในการส่งนักเรียนมาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี และให้ทุนสาหรับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก รวมทั้งมีการ
จ้างที่ปรึกษาที่มกี ารทาความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหาร และหลักสูตร
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- กรมป่าไม้ มีการประชุมวิชาการร่วมกัน แต่ควรมีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้เพิ่มขึ้น
2. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความร่วมมือ
- ควรจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการเป็นการเฉพาะให้กับโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
- มีการจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลในยุคปัจจุบัน
- ควรเพิม่ ศักยภาพ เครื่องมือ เพื่อรองรับศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพทางป่าไม้
- จากประเด็นเรื่อง ปลากัด ที่ทาให้เกิดความสับสนของคนในประเทศ เรื่อง กาหนดให้เป็นสัญ ลักษณ์
ประจาชาติ นั้น ควรสร้างความเข้าใจให้กับสังคมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งอาจกาหนดให้ดาเนินการ
พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดเพื่อจดสิทธิบัตรเป็นสายพันธุ์ของประเทศไทย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง แต่มีบางโครงการที่ดาเนินการ
ไม่ต่อเนื่อง เนื่ องจากขาดบุคลากรที่จะดาเนินโครงการ จึงควรหาแนวทางหรือใช้ประโยชน์จากการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ จะส่งผลเกิดผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์มากขึ้น
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กลุ่มอาจารย์ จานวน 11 คน
การสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์มีประเด็นที่สามารถสรุปได้ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมีระเบียบ หลักเกณฑ์ และกรอบเวลาในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไว้
อย่างชัดเจน และได้แจ้งให้อาจารย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกการเข้ามาเป็นอาจารย์
- มหาวิทยาลัยและคณะมีนโยบายขับเคลื่อนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างชัดเจน และ
ส่งผลให้เกิดการเข้าสู่กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลาง และคณะ (บางคณะ) มีหน่วยงานที่ช่วยทาหน้าที่ในการแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และมีการติดตามกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และบาง
คณะมีระบบการขับเคลื่อน จัดให้มีทีมอาวุโส และทีมพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์รุ่นใหม่
- อาจารย์ ส่ วนใหญ่ ไม่มีส่ วนร่ วมในการกาหนดกรอบระยะเวลาในการขอตาแหน่งทางวิช าการ แต่ก็
ยอมรับกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- มหาวิทยาลัยไม่ได้มีสิ่งจูงใจในการให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการตามกรอบระยะเวลาเป็นตัว เงิน
แต่อธิการบดีมีบันทึกแสดงความยินดี ทาให้เกิดความรู้สึกว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ
- มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนให้ มีหลักสูตรอบรมการสอน เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์
- มีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
- บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย และ สกอ. มีก ารกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต รที่ กาหนดตาแหน่ งวิช าการของ
อาจารย์มีผลต่อการรับนิสิต ช่วยกระตุ้นการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ภาระงานด้านอื่นส่งผลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะภาระงานด้านบริหาร
- เกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการมีการปรับเปลี่ยน ทาให้เอกสารหลักฐานการสอนไม่เหมือนกับที่
เตรียมการไว้ในเกณฑ์เก่า ส่งผลต่อการเตรียมผลงานทางวิช าการให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ ทาให้
ระยะเวลาในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการต้องล่าออกไป
2. การส่งเสริมงานวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุกจากผู้บริหาร มีระบบสนับสนุน กระตุ้น และผลักดัน ผ่าน
เครือข่ายหลัก โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงาน ติดตาม และหา
แหล่งทุน รวมถึงการกาหนดกรอบการเสนอขอทุนวิจัยทั้งจากภายใน และภายนอก
- มีกองทุนพัฒนาอาจารย์ ช่วยสนับสนุนการทาวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- การเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการ ยังไม่มีความชัดเจนถึงรูปแบบและแนวทางการเขียนเพื่อให้
ได้รับทุน รวมถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในแต่ละสาขา (connection) ซึ่งอาจารย์บางส่วนไม่ทราบ
ว่าผลงานตนเองสามารถบูรณาการกับใครได้บ้าง ควรมีหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงผลงาน
- มหาวิ ท ยาลั ย และคณะมี ก ารจั ด กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค าแนะน าในการท าผลงานวิจั ย เพื่ อ ขอรับ ทุ น
สนับสนุน และขอตาแหน่งทางวิชาการ
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- ช่องทางในการสื่อสารส่งข่าวเรื่องทุนวิจัย ข่าววิจัยผ่านสื่ อ social network, เว็บไซต์ , facebook
กลุ่มงานวิจัย, กลุ่ม Line งานวิจัย แต่หลายครั้งที่ข่าวมาในระยะเวลากระชั้นชิดทาให้ไม่สามารถพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันเวลา
- จากความต้องการงานวิจัยเชิงบูรณาการของแหล่งทุน และมีการส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการที่เป็น
ทิศทางในปัจจุบัน ส่งผลให้งานวิจัยพื้นฐานไม่ได้รับการสนับสนุ นเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ช่องทางการสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาความรู้ (งานวิจัยพื้นฐาน) เพราะมีความสาคัญต่อการ
เป็นเลิศทางวิชาการ
- การเบิกจ่ายเงินของแหล่งทุนไม่ทันกาหนดเวลาในการทาวิจัย ทาให้ในระยะแรกของการทาวิจัยนักวิจัย
จะประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่อง บางคณะมีระบบเงินทดรองหรือเงินกู้ช่วยสนับสนุน แต่ควรเป็น
มาตรการในระดับสถาบันเพื่อรองรับการทางานวิจัยของอาจารย์ด้วย
- การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยเฉพาะบริการวิชาการที่ต้องเบิกจ่ายผ่านคลังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้
เวลานาน ไม่คล่องตัวเหมือนเดิมที่ให้สานักบริการวิชาการเป็นผู้ดาเนินการ
3. ข้อเสนอแนะ
- มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการทาวิจัยเชิงบูรณาการ สร้างบรรยากาศแลกระตุ้นการ
ทางานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ และอาจมีแนวทางในการเตรียมข้อเสนอโครงการไว้ล่วงหน้า
เมื่อมีข้อกาหนดสาหรับนาเสนอข้อเสนอมาจะสามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน
- มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการพิจารณาแนวโน้มความต้องการในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ
และทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- การจัดให้มีระบบเงินทดรองสาหรับสนับสนุกการทาวิจัยในช่วงแรก ที่แหล่งทุนยังไม่ได้จัดสรรเงินมาให้
เพื่อช่วยสภาพคล่องของผู้ทาวิจัย
กลุม่ นักวิจัย จานวน 5 คน
การสัมภาษณ์กลุ่มนักวิจัย มีประเด็นสามารถสรุปได้ 3 เรื่อง ดังนี้
1. ภาระงานและการได้รับการส่งเสริมการวิจัย
- นักวิจัยส่วนใหญ่มีภาระงานวิจัยเป็นของตัวเอง ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ และทางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ และมี ทุ น สนั บ สนุ น ทั้ งจากภายในและภายนอกสถาบั น และมี ก ารบู ร ณาการงานวิ จั ย
ทั้งกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย การนาเสนอผลงาน/การ
ตีพิมพ์ จาก สวพ. และหน่วยงานที่สังกัด
- นักวิจัยมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากผลิตผลงานวิจัย ได้แก่ งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ (ดูแลการ
ซ่อมแซมเครื่องมือ) งานสนับสนุนการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชาทุกระดับปริญญา การฝึกอบรม
การพัฒ นาวิชาการด้านงานวิจัย การฝึกงาน การแนะนาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ งานบริหาร งาน
ธุรการ
- ภารกิจงานอื่น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผลงานวิจัย โดยเฉพาะงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้
- ปริมาณงานกับจานวนนักวิจัยไม่เพียงพอ และมีนักวิจัยที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเกษียณอายุจานวน
มากในเวลาไม่นาน มหาวิทยาลัยจะพัฒนานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นไม่ทัน นอกจากนั้น
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2.
3.
-

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไม่คืนตาแหน่งอัตราเกษียณ ส่งผลกระทบอย่า งมากสาหรับตาแหน่งนักวิจัย
ที่มีต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
การพัฒนาบุคลากรนักวิจัย
มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการของกลุ่มนักวิจัยที่ชัดเจน ทาให้เสียโอกาส
ในการเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
การกาหนดตัวชี้วัดเป็นไปตามข้อตกลงของหน่วยงาน/คณะ และภาระงานของนักวิจัย พิจารณาจาก
เงินทุนสนับสนุนการทางานวิจัย
นักวิจัยยังมองว่าขาดโอกาสความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อ
นักวิจัยทราบถึงบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ ในการจัดการความรู้ ส่วนใหญ่
รับทราบเรื่อง KU workplace แต่ไม่เคยใช้
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือเรื่องระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงิน ERP
ให้มีความคล่องตัว และดาเนินการได้รวดเร็ว

กล่มบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 10 คน
การสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนมีประเด็นที่สรุปได้ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การรับทราบข้อมูลข่าวสาร กระบวนการในการพัฒนาตนเอง การพิจารณาผลการประเมิน และ
ความก้าวหน้าทางเส้นทางอาชีพ (career path)
- บุ คลากรสายสนั บ สนุ น รั บ ทราบระเบี ยบขั้นตอน รายละเอียดภารกิจที่รับผิ ดชอบตามตาแหน่งงาน
มีแ ผนการพั ฒ นาบุ คลากร มี การก าหนดตั ว ชี้ วัด ที่ ตกลงกัน ภายในหน่ ว ยงาน ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานมีกองการเจ้าหน้าที่และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในระดับหน่วยงาน
- การพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการจัดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน รวมถึงการกาหนด Competency /KPI / Career path จะมีการทาข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพิจารณาผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
- การพิจารณาตัวชี้วัดมีลักษณะงานเชิงรุก มากกว่างานประจา
- มีการพิจารณาผลการประเมินบุคลากร มาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
- การประเมินผลงาน และประเมินเลื่อนขั้น รับทราบเกณฑ์การประเมิน แต่ล ะส่วนงานมีเกณฑ์การ
พิจ ารณา การประเมิน เลื่อนขั้น หั วหน้างานเป็นผู้ประเมินและแจ้งให้ ทราบ ลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน แต่ทั้งนี้ การรับทราบผลการประเมินมีบางฝ่ายแจ้งผลการประเมินฯ บางฝ่ายไม่แจ้ง ทาให้ไม่
ทราบเหตุผลในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่มี feedback / ไม่ทราบเหตุผลข้อควรปรับปรุง
- บางหน่วยงานมีการนาข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการมาพิจารณาการประเมิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ประเมิน
- ประเด็ น เรื่ อ งความยุ ติ ธ รรมในการพิ จ ารณาขั้ น เงิน เดื อ น บุ ค ลากรไม่ มี ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนี้ ม ากนั ก
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการพิจารณาร่วมกัน มีผู้บริหาร หัวหน้างานพิจารณาตามลาดับ
- การสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่ผ่าน email และ social network
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2. การพัฒนาบุคลากร
- มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด อบรมท าความเข้ า ใจในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คณะ/หน่วยงานในสังกัดมีการทาแผนการพัฒนาบุคลากร มีการแจ้งเวียนถาม
ความสนใจในการพัฒนาบุคลากร และแบบฟอร์มให้กรอก
- หน่วยงานมีทุนสนับสนุนด้านการศึกษา มีการปรับตาแหน่ง ปรับคุณวุฒิหลังจากจบการศึกษา
- เปิดโอกาสให้พนักงานสนับสนุนได้เข้าร่วมอบรมพร้อมกับอาจารย์
- มี ก ารส ารวจความพึ งพอใจในหั ว ข้ อ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม ทั้ งการอบรมภายใน และภายนอก
ที่สอดคล้องกับบริบทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละตาแหน่ง รวมถึงมีการส่งเสริมด้านสวัสดิการ สุขภาพ
- ด้วยข้อจากัดของงบประมาณ ในแต่ละปีไม่มีงบประมาณเพียงพอสาหรับส่งบุคลากรทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนา บางหน่วยงานใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ไป
ฝึกอบรม
- หลักการพิจารณาหัวข้อในการพัฒนาบุคลากรจะพิจารณาจากความถี่ของความหัวข้อความต้องการใน
การพัฒนา ฝึกอบรม และประโยชน์สูงสุดที่ตอบภารกิจหลักของหน่วยงาน
3. ข้อเสนอแนะ
- งบประมาณ จ ากั ด จึ ง อาจไม่ ส ามารถรองรั บ ความต้ อ งการเพื่ อ การพั ฒ นาให้ กั บ ทุ ก คนได้
แต่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางในการพิจารณาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานและให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- การขับเคลื่อนการแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ยังมีบุคลากรยังขาด
ความเข้าใจ KU workplace มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์และผลักดันในบุคลากรมีส่วนร่วม
มากกว่ า นี้ ทั้ งนี้ มี ป ระเด็ น แนะน าจากบุ ค ลากรว่ า การแสดงชื่ อ นามสกุ ล จริง มี ผ ลต่ อ การแสดง
ความคิดเห็นใน KU workplace
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