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รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศกึษาภายในของ มก. ปการศึกษา 2551 

 ตามที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมีการดําเนนิงานระบบประกันคุณภาพทีเ่ขมแข็ง สงผลใหมหาวิทยาลยัมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งในปนี้ มหาวทิยาลยัฯ รับการประเมินคุณภาพระหวางวนัที่ 31 สงิหาคม – 3 กันยายน 2552 จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลยั ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
หนวยงานภายนอก และหนวยงานภายใน รวม 15 ทาน โดยมี รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธชิยั ทศัศรี รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
งบประมาณนโยบายและยุทธศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เปนประธานคณะกรรมการประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯ 
ไดดําเนนิการประเมินผลการดําเนนิงานในรอบปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จํานวน 41 ตัวบงชี้ของ สกอ. ปรากฏผลดังนี ้
 ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ ไดคะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.66 อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งคะแนนสงูกวาปที่ผานมา (คะแนน
เฉลี่ย 2.56 ) โดยมีจํานวน 7 องคประกอบ อยูในเกณฑดีมาก ทั้งนี ้มี 5 ใน 7 องคประกอบ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย             
เต็ม 3.00 คะแนน ไดแก  
 องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานสิิตนกัศึกษา  องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ    
 องคประกอบที ่4 การวิจัย      องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องคประกอบที่ 6 การทาํนบํุารุงศิลปวฒันธรรม   
 และ อีก 2 ใน 7องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.75 
องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.78 สําหรับผลการประเมินอยูในเกณฑดี มี 2
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.50 
และองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน คะแนนการประเมินเฉลี่ย 2.23  
 สําหรบัขอคิดเหน็ของคณะกรรมการฯ จดุเดน และขอควรปรบัปรุง มีดังนี ้
 จุดเดน มีการเรียนการสอนและการวจิยัทีส่รางองคความรู จนเปนฐานความรูหลักของประเทศ และเปนแหลงอางองิ
ทางวิชาการดานการเกษตรที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวจิยัทีห่ลากหลายและการบริการวิชาการ            
แกสงัคมจาํนวนมากที่เปนประโยชน และตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ รวมทัง้ อาจารย นกัวิจยั และนสิิต             
มีผลงานทางวชิาการที่โดดเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง           
และเหมาะสมกับระบบการทํางานของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน 
 ขอควรปรบัปรุง ควรมีการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการเปนมหาวทิยาลยัวิจยั ควรวางแผนการรบันสิิตใหมี
สัดสวนนสิิตตออาจารยประจาํที่เหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี ้ควรมีการวิเคราะหผลกระทบทีอ่าจเกิดจาก
การเปดหลักสูตรภาคพิเศษ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่จาํเปนตอการบรหิารจดัการ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางคณะ/หนวยงานยอยถึงระดับมหาวทิยาลยั รวมทัง้ควรมีการปรับปรงุสภาพแวดลอมใหเหมาะสม และ
สงเสริมคุณภาพชวีิตที่ดีแกคณาจารย บุคลากร และนิสิต 
 ทั้งนี้ ในสวนของขอควรปรบัปรุง มหาวทิยาลยัไดมอบหมายใหรองอธิการบดี และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนนิการ
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                                                            ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2552 

 



 
 

ขอเชิญรวมงาน “นนทรีสีทอง’52” 
เพื่อแสดงมุทิตาจติแกผูเกษียณอายุราชการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดจัดงาน “นนทรีสีทอง’52” ในวนัศุกรที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 08.00 – 14.00 น.             
ณ หองประชมุสธุรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนเิทศ 50 ป เพ่ือเปนการแสดงมุทติาจติและขอบคุณอาจารยและบุคลากรผู
เกษียณอายุราชการ ผูเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนดและผูลาออกจากราชการที่ไดปฏิบัติหนาที่ชวยเหลืองานของ
มหาวิทยาลยัมาโดยตลอด โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี จะมอบประกาศนียบัตร และของทีร่ะลึก พรอมกลาวแสดง
มุทิตาจิต นอกจากนี ้รองประธานชมรม มก. อาวุโส จะกลาวตอนรับนองใหมเขารวมชมรม ภายในงานจะมีการแสดงจาก
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา การแสดงของชมรม มก. อาวุโส วีดิทัศน
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน และงานเลี้ยงสังสรรค 
 สําหรบัป 2552 มีจาํนวนขาราชการเกษียณอายุราชการ จาํนวน 58 คน ขาราชการขอลาออกจากราชการตามมาตรการ 
จํานวน 24 คน ขาราชการขยายเวลาราชการ ป 2547 เกษียณอายุราชการป 2552 จํานวน 8 คน ขาราชการเกษียณอายุราชการ               
ป 2552 ตอเวลาราชการอีก 5 ป จํานวน 10 คน ขาราชการลาออก จํานวน 3 คน ลูกจางประจาํเกษียณอายุราชการ จํานวน          
59 คน ลูกจางประจาํลาออกกอนเกษียณ จาํนวน 6 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 168 คน 

จึงขอเชิญอาจารย และบุคลากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมงานนนทรสีีทอง’52 เพ่ือแสดงมุทติาจติแกผูเกษียณ 
อายุราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ผูเขารวมโครงการเกษียณกอนกาํหนด 
และผูลาออกจากราชการ ขอความกรุณามาลงทะเบยีนเขารวมงานในวนัดงักลาว ภายในเวลา 08.45 น. เพ่ือจะได
อํานวยความสะดวกในการจดัลาํดับการรับประกาศนียบัตรตอไป 
ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2552 

สัมมนาการจัดการ 
บุคลากรการกีฬา แบบมืออาชีพ 

 เม่ือวันที ่4 กันยายน 2552 โครงการหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคพิเศษ (การจัดการ
กีฬา) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพ ขึ้น ณ  อาคารเฉลิม                 
พระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานเปดการสัมมนาและบรรยาย
พิเศษ เรื่อง การจดัการบุคลากรทางการกีฬาในมุมมองของผูบริหาร รวมถึงมีการอภิปราย เรือ่ง การจดัการบุคลากรทางการกีฬา
แบบมืออาชพี โดยผูทรงคุณวฒุิที่มีชื่อเสียงและอยูในแวดวงกีฬา มีผูสนใจเขารวมการสัมมนา รวม 120 คน 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา         ขอมูล ณ วันท่ี 4 กันยายน 2552 

มก. มอบลานกีฬาอเนกประสงค 
ให รร.บานนกเขาเปลา 

 เม่ือวันที ่2 กันยายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานมอบลานกีฬาอเนกประสงคใหโรงเรียน
บานนกเขาเปลา อ. โคกสําโรง จ. ลพบุรี ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) จากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
 การจดักิจกรรมดังกลาวนี้เปนสวนหนึง่ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชวีิต ภายใตโครงการนสิิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมใจเทิดไท 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซึ่งไดทาํกิจกรรมตอเนือ่งมาต้ังแตป 2550 
เพ่ือใหนสิิตไดเขามามีสวนรวมในการชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชนในทองถ่ินใหดีขึ้น 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ       ขอมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2552 
 


