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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
การประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร ไดดําเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจประเมินคุณภาพของคณะเกษตร จากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

ตรวจเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณอาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา ของคณะเกษตร 

 คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก.จํานวน 50 ตัวบงชี้ และกําหนดตัวบงชี้เพิ่ม 4 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ เพื่อให

สอดคลองกับ สกอ. รวมเปน 54 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของ มก. 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนตัวบงชี้ สกอ. 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อ
รวมตัวบงชี้เพิ่ม 54 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของ มก. 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนตัวบงชี้ สกอ. 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อรวม 
ตัวบงชี้เพิ่ม 54 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได

ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน  

(มก. 2 ตัวบงชี้) 

    3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  

(มก. 13 ตัวบงชี้) 

2.25 2.25 3.00 2.80 2.60 2.60 2.64 2.57 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 13 ตัวบงชี้) 2.25 2.25 3.00 2.80 2.50 2.50 2.62 2.54 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  

(มก. 3 ตัวบงชี้) 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  

(มก. 10 ตัวบงชี้) 

2.67 2.67 3.00 3.00 2.40 3.00 2.60 2.90 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 5 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ. 11 ตัวบงชี้) 2.67 2.67 3.00 3.00 2.50 3.00 2.64 2.91 ดีมาก ดีมาก 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม (มก. 5 ตัวบงชี้) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 4 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ.  6 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 1 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

(มก. 9 ตัวบงชี้) 

2.00 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.78 2.56 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 9 ตัวบงชี้) 2.00 2.00 2.80 2.40 3.00 3.00 2.78 2.56 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ. 11 ตัวบงชี้) 2.00 2.00 2.83 2.50 3.00 3.00 2.73 2.55 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน (มก. 3 ตัวบงชี้) 

    2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 ดี ดีมาก 

(สกอ. 3 ตัวบงชี้)     2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 ดี ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ี มก. 50 ตัวบงช้ี 2.40 2.40 2.91 2.86 2.67 2.83 2.72 2.76   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบงช้ี สกอ. 41 ตัวบงช้ี 2.43 2.43 2.86 2.81 2.77 2.77 2.76 2.73   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบงช้ี มก. และตัวบงช้ี 
สกอ. 54 ตัวบงช้ี 

2.40 2.40 2.88 2.83 2.70 2.85 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหคณะเกษตรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

• ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. คณะเกษตรมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
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2. มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ มีความสามารถ และมีศักยภาพสูง 

3. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี นําระบบประกันคุณภาพไปพัฒนาองคกรที่ดี 

5. มีคณาจารยรุนใหมที่สามารถรับวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี  
6. บุคลากรมีความรักและผูกพันกับองคกรสูง 
7. ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
8. มีศิษยเกาที่เขมแข็ง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. กําหนดแผนกลยุทธที่มีเปาประสงคที่ชัดเจน และกําหนดตัวชี้วัดที่ถูกตอง 

2. ขับเคลื่อนการแขงขันกับนานาชาติ 
3. ขับเคลื่อนการเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการเกษตร 
4. พัฒนาหลักสูตรใหม ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

5. ดําเนินการดานสวัสดิการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
  - ใหดูแลทางกายภาพ เชน แสงสวาง ที่จอดรถ ระบบความปลอดภัย และรถสวัสดิการ 

แนวปฏบัิติทีดี่ 
1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศผลงานของคณาจารย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต เชน โครงการรูเรียน รูเลน รูคิด โครงการผูบริหารพบนิสิต ฯลฯ  

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

1. พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต มีการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตดานการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยมี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถ และมีศักยภาพ มีความ

พรอมดานเครื่องมือวิทยาศาสตรเกษตร และทุนสนับสนุนเพื่อการสรางบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ซึ่ง

เปนการสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดเปนอยางดี ตลอดจนผูบริหารและคณาจารยใหความสําคัญกับการ

พัฒนานิสิต ที่มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถวน มีระบบอาจารยที่ปรึกษา และสมาคมนิสิตเกาคณะ

เกษตรที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพนิสิต  

2. พันธกิจดานการวิจัย มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย บุคลากรวิจัย 

และนิสิต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิตใหสามารถผลิตงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนตอการเกษตรของประเทศ ทําใหมีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งผลงานไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล และไดรับการจดสิทธิบัตร ตลอดจนมีการ

สรางเครือขายความรวมมือกับคณะเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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3. พันธกิจดานการบริการทางวิชาการไดอยางดีเยี่ยม โดยมีคณาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย 

สามารถใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมในทุกระดับ ตลอดจนมีการจัดโครงการกิจกรรมการใหบริการ

และเผยแพรความรูทางการเกษตรตอชุมชนวิชาการและวิชาชีพดานการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการ

อบรม สัมมนา เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรรม  

4. พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อปลูกฝงดานคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามใหกับบุคลากรและนิสิตที่หลากหลาย 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ คร้ังที่ผานมา จํานวน 24 ขอ พบวา 

คณะเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ และอยูระหวางดําเนินงาน 7 โครงการ ไดแก  

1) การจัดโครงการเพื่อเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพแกศิษยเกาคณะเกษตร โดยความรวมมือกับ
สมาคมศิษยเกา 

2) การจัดประชุมสัมมนาการออกแบบการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนงานดานการวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอก 

3) ระดมความคิดเห็นหามาตรการเพิ่มสัดสวนจํานวนนิสิตตออาจารย 
4) แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนระหวางภาควิชาภายในคณะ 

5) การเผยแพร ทําความเขาใจ และนําแผนยุทธศาสตรการวิจัยมาใชในการวางแผนงานวิจัย เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติรวมกัน ตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

6) การจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตในดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใหนิสิตมี

สวนรวมมากขึ้น 

7) การวิเคราะหทางการเงินที่เปนระบบสากล สามารถสื่อไดถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมถึงปญหาของการดําเนินงาน 

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะเกษตร 
คณะเกษตรไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานตั้งแตรอบปการศึกษา 2544 – 2552 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้เปนครั้งที่ 10 โดยประเมินผลการดําเนินงาน

ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 

2553  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ

หนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 

เวลา 08.30 – 09.15 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมนิฯ เบื้องตน 

เวลา 09.15 – 09.20 น. ผูบริหารคณะเกษตรกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมนิฯ 

เวลา 09.20 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวตัถุประสงค

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2552 และ 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ผูบริหารคณะเกษตร รายงานผลการดําเนนิงานในรอบปการศึกษา 2552 ทั้งนี้

โดยนําเสนอประเด็นที่สําคัญ ดังนี ้

  1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

  2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจยันาํเขา 

กระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศกึษา 

และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

  3. ประสิทธิผลของการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 
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  4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน (ตอ) 

 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พรอมกัน  

เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ  

  - 09.00 – 09.30 น. กลุมที ่1  กลุมอาจารยไมใชผูบริหาร จํานวน    6  คน 

  - 09.30 – 10.00 น. กลุมที ่2  กลุมนิสิตคละชั้นป และศิษยเกา จํานวน    8  คน 

  - 10.00 – 10.30 น. กลุมที ่3  กลุมบุคลากร จํานวน    8  คน 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องตน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในแก

ผูบริหารและบคุลากรของคณะเกษตร 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะเกษตร ไดดําเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจประเมินคุณภาพของคณะเกษตร จากเอกสารรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

จากการตรวจเอกสารหลักฐาน และจากการสัมภาษณอาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา จํานวน 20 คน 

เกณฑการประเมิน 
การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพ คะแนนเต็ม 3 คะแนน คือ ประเมินตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

สวนการพิจารณาการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน  

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบ มี

หลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   ≤ 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
  คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก.จํานวน 50 ตัวบงชี้ และกําหนดตัวบงชี้เพิ่ม 4 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ เพื่อให

สอดคลองกับ สกอ. รวมเปน 54 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของ มก. 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนตัวบงชี้ สกอ. 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อ
รวมตัวบงชี้เพิ่ม 54 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของ มก. 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนตัวบงชี้ สกอ. 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อรวม 
ตัวบงชี้เพิ่ม 54 ตัวบงชี้ ตามตัวบงชี้ของ สกอ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได

ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน  

(มก. 2 ตัวบงชี้) 

    3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  

(มก. 13 ตัวบงชี้) 

2.25 2.25 3.00 2.80 2.60 2.60 2.64 2.57 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 13 ตัวบงชี้) 2.25 2.25 3.00 2.80 2.50 2.50 2.62 2.54 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  

(มก. 3 ตัวบงชี้) 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  

(มก. 10 ตัวบงชี้) 

2.67 2.67 3.00 3.00 2.40 3.00 2.60 2.90 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 5 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ. 11 ตัวบงชี้) 2.67 2.67 3.00 3.00 2.50 3.00 2.64 2.91 ดีมาก ดีมาก 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม (มก. 5 ตัวบงชี้) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 4 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ.  6 ตัวบงชี้) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 1 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

(มก. 9 ตัวบงชี้) 

2.00 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.78 2.56 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 9 ตัวบงชี้) 2.00 2.00 2.80 2.40 3.00 3.00 2.78 2.56 ดีมาก ดีมาก 

(รวม มก. และ สกอ. 11 ตัวบงชี้) 2.00 2.00 2.83 2.50 3.00 3.00 2.73 2.55 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

(สกอ. 2 ตัวบงชี้)     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน (มก. 3 ตัวบงชี้) 

    2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 ดี ดีมาก 

(สกอ. 3 ตัวบงชี้)     2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 ดี ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ี มก. 50 ตัวบงช้ี 2.40 2.40 2.91 2.86 2.67 2.83 2.72 2.76   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบงช้ี สกอ. 41 ตัวบงช้ี 2.43 2.43 2.86 2.81 2.77 2.77 2.76 2.73   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบงช้ี มก. และตัวบงช้ี 
สกอ. 54 ตัวบงช้ี 

2.40 2.40 2.88 2.83 2.70 2.85 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน

รายองคประกอบไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนงาน  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่คณะเกษตร

กําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผล
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การดําเนินงานตามแผนงานที่คณะเกษตรกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. ทั้ง 2  

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ไดคุณภาพ

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง 

ตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปาหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตัง้ ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตัง้ ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 
1.1 

สกอ. 

มีการกําหนด

ปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจน

มี

กระบวนการพัฒนา

กลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมี

การกําหนดตัวบงช้ี

เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

1.2 

สกอ. 

รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงช้ีของ

การปฏิบัติงานที่

กําหนด 

91 75.21% 102 76.96% 23 79.31% 60.00% 2 2 2 / / / / 

121 133 29 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีความมุงมัน่ และเอาใจใสในการบริหาร 

2. มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทศัน ทีเ่ปนปจจบัุน 
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จุดออน 
1. การกําหนดตัวชี้วัด เปาประสงค และระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยตัวชี้วัด เปาประสงค และระดับความสําเร็จของตัวชี้วัด โดยยึดตาม

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. และความสําเร็จตองตอบสนองตัวชี้วัดของ สมศ. 

2. วิเคราะหความเชื่อมโยงของโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ ของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

3. จัดทํากระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ ใหเปน KM 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความสอดคลองกับความตองการ

ทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือ

ปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพของอาจารยที่

มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียน

การสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ

พรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดไดอยางมีคุณภาพ จํานวน 14 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. ทั้ง 14 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ดําเนินงาน ครบทั้ง 14 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.64 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.57 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

กษ. กรรมการ กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่2  การเรียนการสอน    2.55 2.64 2.57 9 8 11 9 
2.1 

มก. 

สกอ. 

มีระบบและกลไก

ในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

7 7 5 7 3 3 2 / x / x 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

กษ. กรรมการ กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

หมายเหตุ : มีหลักสูตร 8 หลักสูตรที่ไมไดรับการปรับปรุงตามรอบเวลา ทําใหผลการประเมินไมผานเกณฑมาตรฐานระดับ 6  
2.2 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการ

เรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

2.3 

มก. 

สกอ. 

มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่

สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการ

สอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

2.4 

มก. 

สกอ. 

จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

1,495.62 11.42 1,694.82 12.28 1,694.82 12.28 9.65 1 1 1 / / / / 

131 138 138 

-8.58 -42.92% -7.72 -38.59% -7.72 -38.59% -51.77% 

20 20 20 

2.5 

มก. 

สกอ. 

สัดสวนของ

อาจารยประจําที่

มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 

5 3.47% 6 4.00% 4 2.67% 1.99% 3 3 3 x / / / 

144 150 150 

98 68.06% 102 68.00% 102 68.00% 66.89% 

144 150 150 

2.6 

มก. 

สกอ. 

สัดสวนของ

อาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนง อ. 

ผศ. รศ. และ ศ. 

88 61.11% 80 53.33% 80 53.33% 62.91% 2 2 2 x x x x 

144 150 150 

61 42.36% 55 36.67% 55 36.67% 44.37% 

144 150 150 

2.7 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของ

0 4 4 NA - 3 3 - - - - 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

กษ. กรรมการ กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

คณาจารย 

2.8 

มก. 

สกอ. 

มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

4 5 5 4 2 3 3 / / / / 

2.9 

มก. 

สกอ. 

รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

82 63.57% 98 71.53% 98 71.53% 65.00% 2 2 2 / / / / 

129 137 137 

2.10 

มก. 

สกอ. 

รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่

ไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนเปนไปตาม

เกณฑ 

- - 85 86.73% 85 86.73% - - 2 2 - - - - 

82 98 98 

2.11 

มก. 

สกอ. 

ระดับความพึง

พอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต 

- 3.86 3.86 - - 3 3 - - - - 

2.12 

มก. 

สกอ. 

รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกา

ที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และ

ดานสิ่งแวดลอมใน

9.00 0.262% 5 0.138% 17 0.470% 0.220% 3 3 3 / / / / 

3,439 3,618 3,618 

3 0.202% 12 0.722% 12 0.722% 0.513% 

1,484 1,662 1,662 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

กษ. กรรมการ กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

กษ. กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน) 

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2.13 

มก. 

สกอ. 

รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

ที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

100 90.91% 93 91.18% 107 95.54% 95.45% 3 3 3 x x / / 

110 102 112 

2.14 

มก. 

สกอ. 

ระดับความพึง

พอใจของนิสิตตอ

คุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู 

4.43 4.35 4.34 4.25 3 3 3 / / / / 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนหลักสูตรเนนการวิจัยซึง่สนบัสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั 

2. คณาจารยมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับ 

3. คณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ จาํนวนมาก 

4. คณะเกษตรมคีวามพรอมดานเครื่องมือวทิยาศาสตรเกษตร และทนุสนับสนนุเพื่อการสรางบัณฑติ

ระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 

จุดออน 
1. ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

2. การพัฒนาดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวิจัยในชั้นเรียน ยังไมหลากหลาย

รูปแบบ และยังไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ชัดเจน 
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3. มีหลักสูตรบางหลักสูตรที่ไมไดรับการปรับปรุงตามรอบเวลา 

4. ภาวะการไดงานทํา และอัตราเงินเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ขอเสนอแนะ 
1. สนับสนุนและหามาตรการใหคณาจารย มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

2. สนับสนุนและจัดทําแผนการสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวิจัย

ในชั้นเรียน 

3. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 

4. จัดหาตลาดแรงงานใหกับบัณฑิต และขยายความรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู 

ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ 

ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. จํานวน 2  

ตัวบงชี้  ยกเวนตัวบงชี้ 3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา  

  มีผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ มก. ครบทั้ง 3 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 

ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.57 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

หากพิจารณาผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ. ทั้ง 2 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่3  การพัฒนานสิิต มก. 3 ตัวบงช้ี   2.33 3.00 3.00 3 3 3 3 
องคประกอบที ่3  การพัฒนานสิิต สกอ. 2 ตัวบงช้ี  2.00 3.00 3.00 2 2 2 2 
3.1 

สกอ 
มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา 

5 8 8 8 1 3 3 / / / / 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

3.2 

สกอ 
มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและ

สอดคลองกับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

4 4 4 4 3 3 3 / / / / 

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  

  จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารและคณาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิต 

2. ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพนิสิต 

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถวน 

4. สมาคมนิสิตเกาคณะเกษตร 
จุดออน 
1. ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนิสิต ยงัไมเพยีงพอกบัจาํนวนนิสิต เชน สถานที่

อานหนงัสือ ทีพ่ักระหวางรอเรียน ศูนยการเรียนรู (Learning Center) โรงอาหาร ฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกศิษยเกา 
ขอเสนอแนะ 
1. จัดหาสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูใหเพยีงพอตอจํานวนนิสิต 

2. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาชพีแกศิษยเกา 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการ

บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคให

สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  

ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ

เผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประกอบดวย ตัวบงชี้ มก.10 ตัวบงชี้ และกําหนดตัวบงชี้เพิ่ม 1 ตัวบงชี้ ที่

สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. รวมเปน 11 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ เปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. จํานวน 5 ตัวบงชี้  

  ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ มก. 10 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อ

พิจารณาตัวบงชี้ของ สกอ 5 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.64 ไดคุณภาพระดับดี
มาก  
  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ มก. มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ของ สกอ 5 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ

ประเมิน ตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.64 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 

หมาย
2552 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การวิจัย (มก.) จํานวน 10 ตัวบงชี   2.86 2.60 2.90 6 6 7 8 
องคประกอบที ่4  การวิจัย (สกอ.) จํานวน 5 ตัวบงชี ้   3.00 3.00 3.00 2 2 3 3 
องคประกอบที ่4  การวิจัย (มก.+สกอ. ) จํานวน 11 ตัวบงช้ี   2.88 2.64 2.91 7 7 8 9 
4.1 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการและ

กลไกในการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

6 5 6 4 3 3 3 / / / / 

หมายเหตุ : มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ ซึ่งนบัวาเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกบัองคกร

ภายนอก ทําใหผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานระดับ 6  
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย
2552 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.2 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการและ

กลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

NA 5 5 NA - 3 3 - - - - 

4.3 

มก. 

สกอ. 

จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคจาก

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

67,617,127. 

34 

497,184. 

76 

37,506,797.  

44 

269,833. 

08 

37,506,797. 

44 

269,833. 

08 

468,085. 

11 
3 3 3 x x / / 

136 139 139 

4.4 

มก. 
รอยละของงานวิจยั

และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ตอจํานวน

อาจารยประจํา 

159 116.91% 161 115.83% 140 100.72% 99.29% 3 3 3 / / / / 

136 139 139 

NA - 59 36.65% 59 42.14% - 

159 161 140 

NA - 109 213.73% 19 38.00% - 

90 51 50 

หมายเหตุ : มีการนับรวมจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่อยูในรอบปการศึกษา 2553 

จํานวน  21 เร่ือง จึงตัดออก 
4.5 

มก. 
รอยละของงานวิจัย

และงานสรางสรรคที่

นํามาใชอัน

กอใหเกิดประโยชน

อยางชัดเจนตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

0 0.00% 78 56.12

% 

78 56.12

% 

0.00% - 3 3 - - - - 

136 139 139 

4.6 

มก. 
จํานวนผลงานวิจยั

และงานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

 

2 4 5 2 3 3 3 / / / / 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย
2552 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

หมายเหตุ : มีหลักฐานผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทีอ่ยูในรอบปการศึกษา 2552 เพ่ิมขึ้น 1 เร่ือง จงึ

ทําใหขอมูลเพ่ิมขึน้ 
4.7 

มก. 
รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการ

จดลิขสิทธิ ์และ/หรือ 

ไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เชื่อถอืไดตออาจารย

ประจํา 

0 0.00% 3 2.17% 45 32.61

% 

0.00% - 0 3 x x x / 

131 138 138 

หมายเหตุ : มีขอมูลผลงานวิทยานพินธ จํานวน 42 เร่ือง ซึง่นับเปนผลงานทางวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพ จึงทําใหขอมูลเพ่ิมขึ้น 
4.8 

มก. 

สกอ. 

รอยละของบทความ

วิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา 

103 68.67% 158 104.64

% 

152 100.66

% 

66.23% 3 3 3 / / / / 

150 151 151 

หมายเหตุ :  มีการนับรวมบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ ทีอ่ยูในรอบปการศึกษา 2553 จํานวน  6 เร่ือง  จึงตัดออก 
4.9 

มก. 
รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทํา

วิจัย และงานสรางสรรค

จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ตออาจารยประจํา 

85 62.50% 99 71.22

% 

85 61.15

% 

56.74% 3 3 3 / / / / 

136 139 139 

หมายเหตุ :  มีการนับรวมอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ ทีอ่ยูในรอบปการศึกษา 2553 จํานวน 14 คน  จงึตัดออก 
4.10 

มก. 
รอยละของอาจารย

ประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการและ/

หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

97 71.32% 109 78.42

% 

109 78.42

% 

70.92% 2 2 2 / / / / 

136 139 139   
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย
2552 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.11 

(สกอ 

4.4) 

รอยละของงานวิจัย

และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร ไดรับ

การจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

หรือนําไปใช

ประโยชนทัง้ใน

ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ตอจํานวน

อาจารยประจํา 

161 118.38

% 

165 118.71

% 

145 104.32

% 

100.71

% 

3 3 3 / / / / 

136 139 139 

หมายเหตุ : นับรวมเฉพาะขอมูลตัวบงชี้ จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน จํานวน 140 เร่ือง และจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา จํานวน 5 เร่ือง    

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีศักยภาพสูงในการทําวิจัย 

2. มีทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกจํานวนมาก 

3. มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งผลงานไดรับ
การอางอิงในฐานขอมูลสากล 

4. ผลงานวิจัยไดรับจดสิทธิบัตร  
5. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนตอการเกษตรของประเทศ 
ขอเสนอแนะ 
1. สนับสนนุทุนวจิัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 
2. ติดตามและผลักดันใหมีการนําผลของงานวิจยัไปใชประโยชนใหเปนรูปธรรม 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสู
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สังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ 

ประกอบดวย ตัวบงชี้ มก. 5 ตัวบงชี้ และกําหนดตัวบงชี้เพิ่ม 1 ตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. รวมเปน 6 

ตัวบงชี้  ทั้งนี้ เปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. จํานวน 4 ตัวบงชี้   

ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 5 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล

การประเมิน ตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 6 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก เชนเดียวกัน 

  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 5 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 

ไดคุณภาพระดับดีมาก ตามตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

และตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 6 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับ

ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 

หมาย 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม (มก. 5 ตัวบงช้ี)   3.00 3.00 3.00 1 1 3 3 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม  (สกอ. 4 ตัวบงช้ี)   3.00 3.00 3.00 0 0 2 2 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม (มก. + สกอ. 6 ตัวบงช้ี    3.00 3.00 3.00 1 1 3 3 
5.1 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการและกลไก

ในการบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน 

NA 7 7 NA - 3 3 - - - - 

5.2 

มก. 

สกอ. 

รอยละของอาจารยประจําที่

มีสวนรวมในการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

120 83.33% 106 70.67% 104 69.33% 79.47% 3 3 3 x x / / 

144 150 150 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

หมายเหตุ : นับจํานวนอาจารยทีมี่สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไมถกูตอง  

5.3 

มก. 

สกอ. 

รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพ ที่

ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตออาจารย

ประจํา 

104 79.39% 86 62.32% 86 62.32% 70.92% 3 3 3 x x / / 

131 138 138 

5.4 

มก. 
ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

NA 4.14 4.17 NA - 3 3 - - - - 

5.5 

มก. 
มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และการวิจัย 

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

5.6 

(สกอ.

5.4) 

รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

0 0.00% 48 100.00% 48 100.00%   - 3 3 - - - - 

77 48 48 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย สามารถใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมในทุก

ระดับ 

2. การใหบริการและเผยแพรความรูทางการเกษตรตอชุมชน 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดการองคความรูทางดานบริการทางวชิาการ 
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องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม ประกอบดวย ตัวบงชี้ มก. 2 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้   

ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก สําหรับตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7   ผลการประเมินองคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่6  การทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม (มก. 2 ตัวบงช้ี)     3.00 3.00 3.00 2 1 2 1 
องคประกอบที ่6  การทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบงช้ี)   0.00 3.00 3.00 0 0 0 0 

6.1 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการและกลไก

ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

NA 4 4 NA - 3 3 - - - - 

6.2 

มก. 
รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลกัษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต

เต็มเวลาเทียบเทา 

97 13.33% 26 3.05% 25 2.93% 2.14% 3 3 

  

3 

  

/ / / / 

727.59 852.97 852.97 

หมายเหตุ : นับจาํนวนโครงการ/กจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ไมถูกตอง 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดีใหเกิด

ความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ

อยางเทาเทียมกัน ประกอบดวย ตัวบงชี้ มก. 9 ตัวบงชี้ และเพิ่มตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. 2 ตัวบงชี้ รวมเปน 11 

ตัวบงชี้    

ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 9 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 9 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ

ประเมินตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก  
  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ มก. จํานวน 9 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 ได

คุณภาพระดับดีมาก สําหรับตัวบงชี้ของ สกอ จํานวน 9 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 

2.55 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมนิ
เปาหมาย  

ประเมนิ
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ (มก.  9 ตัวบงชี้)   2.57 2.78 2.56 7 7 7 7 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ (สกอ. 9 ตัวบงชี้)   3.00 2.78 2.56 4 4 4 4 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ (มก + สกอ.) จํานวน 11 ตัวบงชี ้   2.14 2.73 2.55 7 7 7 7 

7.1 

มก. 

มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล 

และภาวะผูนํา 

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

7.2 

มก. 

มีการพัฒนา

หนวยงานสู

องคการเรียนรู 

NA 4 2 0 - 3 1 - - - - 

หมายเหตุ : การจัดทําแผนการจัดการความรูไมชัดเจน ทําใหไมสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแผนได 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมนิ
เปาหมาย  

ประเมนิ
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

7.3 

มก. 

สกอ. 

มีกระบวนการ

และกลไกในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

6 6 6 6 3 3 3 / / / / 

7.4 

มก. 

สกอ. 

ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาส

ใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวม

ในการพัฒนา

หนวยงาน 

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

7.5 

มก. 

สกอ. 

รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5 3.33% 17 11.26% 17 11.26% 6.62% 3 3 3 / / / / 

150 151 151 

5 100.00

% 

14 82.35% 14 82.35% 100% 

5 17 17 

7.6 

มก. 

สกอ. 

มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยง

มาใชใน

กระบวนการ

บริหารการศึกษา 

NA 5 5 NA - 3 3 - - - - 

7.7 

มก. 

สกอ. 

ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอด

ตัวบงชี้และ

เปาหมายของ

ระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

8 8 8 8 3 3 3 / / / / 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมนิ
เปาหมาย  

ประเมนิ
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

7.8 

มก. 

สกอ. 

งบประมาณ

สําหรับการพัฒนา

คณาจารยท้ังใน

ประเทศและ

ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

804,002.

41 

5,583.

35 

1,526,673.

37 

10,177. 

82 

1,526,673

.37 

10,177.

82 

5,000 1 2 2 / / / / 

144 150 150 

7.9

มก. 

สกอ. 

รอยละของ

บุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

122.00 71.35

% 

128 76.65% 128 76.65% 44.44

% 

2 2 2 / / / / 

171 167 167 

7.10 

(สกอ.

7.1) 

สภาสถาบันใช

หลักธรรมาภิบาล

ในการบริหาร

จัดการและ

สามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขัน

ไดในระดับสากล 

- 4 4   - 2 2 - - - - 

7.11 

(สกอ.

7.2) 

ภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุก

ระดับของ

สถาบัน 

- 4 4 0 - 3 3 - - - - 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. ระบบการบริหารจัดการเปนไปตามวัฒนธรรมองคกร 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีภาวะผูนํา  
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จุดออน 
1. ขาดแผนการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรูที่ชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
1. จัดผูรับผิดชอบการจัดการองคความรู 
2. จัดทําแผนการจัดการองคความรูที่สมบูรณ 
3. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ และมีความชัดเจน ทั้งดานแผนงาน งบประมาณ 

และสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบ 

4. ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และชัดเจน 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการ

วิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและเงิน

รายได ประกอบดวย จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. ทั้ง 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9   ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ   3.00 3.00 3.00 1 1 1 1 
8.1 

มก. 

สกอ. 

มีระบบและกลไกใน

การจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

8.2 

มก. 

สกอ. 

มีการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

NA 5 5 NA - 3 3 - - - - 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยควบคุมและดูแลระบบการเงินและงบประมาณ 

จุดออน 
1. การวิเคราะหสถานะทางการเงิน เพื่อประกอบการบริหาร การตัดสินใจ และการตรวจสอบ 

ขอเสนอแนะ 
1.  วิเคราะหทางการเงินที่เปนสากล สามารถบงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการบริหาร การ

ตัดสินใจ และการตรวจสอบ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ง

เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานประจําวัน ประกอบดวย จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ สกอ. ทั้ง 3 ตัวบงชี้ พบวา มี

ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 2.33 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
9.1 

มก. 

สกอ. 

มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวน

หนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

NA 

 

 

 

 

2 6 NA - 1 3 - - - - 

หมายเหตุ :  มีขอมูลการกําหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของคณะ จึงทําใหมีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐาน ระดับ 3 ไปถึงระดับ 6 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา 2552) เปา 
หมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
กษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

9.2 

มก. 

สกอ. 

มีระบบและกลไก

การใหความรูและ

ทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแก

นิสิต 

6 7 7 6 3 3 3 / / / / 

9.3 

มก. 

สกอ. 

ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการดําเนินการตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ

คุณภาพ ตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และมีความเปนอัตลักษณของตัวเอง 

2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาคณะ ดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนเครื่องมือบริหารจัดการคณะใหบรรลุสูเปาหมายที่ตองการ 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองและเพยีงพอกับสภาพแวดลอมการทาํงาน และความเปนอัต

ลักษณของคณะใหมากยิง่ขึ้น 

3. จัดเตรียมระบบ PMQA  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน

การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน ตามตัวบงชี้ของ มก. จํานวน 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ได
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คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินตามตัวบงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 54 ตัวบงชี้ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ 
มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบัณฑิต 
(มก.) 

        2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี 

ตัวบงช้ี สกอ.         2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.          2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี 

มาตรฐานที ่2 ดานการบริหารจดัการ
การอุดมศึกษา 

2.40 2.40 2.90 2.95 2.71 2.93 2.73 2.82 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.43 2.43 2.84 2.89 2.89 2.89 2.77 2.80 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.40 2.40 2.86 2.91 2.75 2.94 2.73 2.81 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

2.00 2.00 2.78 3.00 2.80 2.80 2.69 2.81 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.00 2.00 2.70 2.90 2.80 2.80 2.69 2.81 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.00 2.00 2.73 2.91 2.80 2.80 2.67 2.78 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

2.50 2.50 3.00 2.91 2.67 3.00 2.75 2.82 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.50 2.50 3.00 2.89 3.00 3.00 2.84 2.79 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.50 2.50 3.00 2.91 2.73 3.00 2.77 2.83 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

    3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

ตัวบงช้ี สกอ.     3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.      3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

ภาพรวมตัวบงช้ี มก. (50 ตัวบงช้ี) 2.40 2.40 2.91 2.86 2.67 2.83 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบงช้ี สกอ. (41 ตัวบงช้ี) 2.43 2.43 2.86 2.81 2.77 2.77 2.76 2.73   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบงช้ี มก. และตัวบงช้ีเพิ่ม 
สกอ. (54 ตัวบงช้ี) 

2.40 2.40 2.88 2.83 2.70 2.85 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  
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 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 

2.50 สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร มีกระบวนการการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทําใหบัณฑิตไดรับการยอมรับ โดยมี

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ย 3.86 อยูในเกณฑดี และมีนิสิตปจจุบัน

และศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมฯ คิดเปนรอยละ 0.47 อยางไรก็ตาม ควรจัดหาตลาดแรงงานใหกับบัณฑิต และ

ขยายความรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนใหบัณฑติมีงานทําเพิ่มข้ึน 

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับ

พอใช  คะแนนเฉลี่ย 2.82  โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.40 สวน

ดานกระบวนการและดานผลผลิต ทั้ง 2 ดาน ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 และ 2.93 ตามลําดับ 

หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคุณภาพระดับดีมาก มี

คะแนนเฉลี่ย 2.81 สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.82

สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาดานธรรมาภิบาลและดานพันธกิจเปนไปดวยดี 

ยกเวน ปจจัยนําเขา ในเรื่อง จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวนอาจารยที่เขา

รวมประชุมทางวิชาการหรือนําเสนอผลงาน อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ยังไมสามารถดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมินไดคุณภาพระดับพอใช คะแนนเฉลี่ย 2.00  เนื่องจากขาดแผนการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรูที่ชัดเจน 

ควรจัดผูรับผิดชอบการจัดการองคความรู และจัดทําแผนการจัดการองคความรูที่สมบูรณ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

การบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดาน

กระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม

ทุกดาน ตามตัวบงชี้ของ มก. จํานวน 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตาม

ตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 41 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินตามตัว

บงชี้ทั้งหมดที่สอดคลองกับ มก. และ สกอ. จํานวน 54 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก มี

รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที ่12 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.00 3.00 3.00 2.78 2.78 2.79 2.79 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.00 2.00 3.00 3.00 2.71 2.71 2.73 2.73 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.00 2.00 3.00 3.00 2.80 2.80 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 3.00 3.00 2.67 2.83 2.67 2.67 2.70 2.80 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.00 3.00 2.57 2.71 2.67 2.67 2.64 2.73 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  3.00 3.00 2.57 2.71 2.67 2.67 2.64 2.73 ดีมาก ดีมาก 

3. ดานการเงิน 2.50 2.50 3.00 3.00     2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.00 3.00 3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.50 2.50 3.00 3.00     2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

2.40 2.40 3.00 2.67 2.50 3.00 2.65 2.71 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.33 2.33 3.00 2.67 3.00 3.00 2.83 2.67 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบงช้ี มก. + สกอ.  2.40 2.40 3.00 2.71 2.57 3.00 2.68 2.74 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ี มก.  
(50 ตัวบงช้ี) 

2.40 2.40 2.91 2.86 2.67 2.83 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบงช้ี สกอ.  
(41 ตัวบงช้ี) 

2.43 2.43 2.86 2.81 2.77 2.77 2.76 2.73   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบงช้ี มก. และ สกอ. 
(54 ตัวบงช้ี) 

2.40 2.40 2.88 2.83 2.70 2.85 2.72 2.76   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้  

  - ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนน

เฉลี่ย 2.79 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 สวนดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดีมาก ทั้ง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ย  3.00 และ 2.78 สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร 

มีการเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดเปนอยางดี โดยมีคณาจารยมีคุณวุฒิ

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับสามารถผลิตผลงานทางวิชาการจํานวนมาก มีความพรอมดาน

เครื่องมือวิทยาศาสตรเกษตร และทุนสนับสนุนเพื่อการสรางบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ตลอดจนมีการ
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สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชวยสงเสริมการ

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ทําใหไดรับรางวัลทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดาน

ส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม ยังมีสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละการไดงาน

ทําของบัณฑิต และไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ยังไดคุณภาพในระดับพอใช และระดับดี 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 

2.80 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดีมาก ทั้ง 3 ดาน มี

คะแนนเฉลี่ย 3.00, 2.83 และ 2.67 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร มีระบบและกระบวนการในการ

บริหารจัดการภายใน โดยผูบริหารมีความมุงมั่น และเอาใจใสในการบริหาร ทําใหไดผลผลิตตามตัวบงชี้ชี้วัดอยูใน

เกณฑดีมากเปนสวนใหญ แตควรวิเคราะหความเชื่อมโยงของโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

ของคณะและมหาวิทยาลัย หรือจัดทํากระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ ใหเปน KM เพื่อการกําหนดตัวชี้วัด 

เปาประสงค และระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามการปฏิบัติงานที่กําหนด 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 โดย

ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 สวนดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับดี

มาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร มีความสามารถในการบริหารระบบการเงินไดเปนอยางดี 

ทั้งการหารายไดและการใชจาย โดยมีศักยภาพในการหาเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายนอก

มหาวิทยาลัย และจากการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน อยางไรก็ตาม การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ยังไมได

มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.71 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.40 สวนดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 และ 3.00 สะทอนใหเห็นวา คณะเกษตร 

มีปจจัยดานศักยภาพของอาจารยและบุคลากรที่มีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับ ทําให

ไดรับทุนสนับสนุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร การไดรับการอางอิง และไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได

คุณภาพระดับดีมาก อยางไรก็ตาม จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ เขารวมประชุมวิชาการ และ

บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศยังมีนอย  

ควรจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ และมีความชัดเจน ทั้งดานแผนงาน งบประมาณ และสื่อสาร

ใหบุคลากรไดรับทราบ จัดทําแผนและกําหนดผูรับผิดชอบการจัดการองคความรูที่สมบูรณ  
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ภาคผนวกที ่1   
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

    องคประกอบที่ 1            

1 1.2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี ้ 53 121 133 29 

2 1.2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี ้ 41 91 102 23 

3 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 6 7 7 7 

    องคประกอบที่ 2            

4   จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 28 27 27 27 

5   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 5 5 5 

6   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

7   - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 15 5 5 5 

8   - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 0 0 

9   - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 8 8 8 

11   - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร 0 9 9 9 

12   จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 28 27 27 27 

13   - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 5 5 5 

14   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

15   - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 15 14 14 14 



 35 
 

ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

16   - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

17   - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 8 8 8 8 

18 2.9 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน NA NA 68 68 

19   จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เรื่อง 103 72 0 0 

20   - ระดับปริญญาโท เรื่อง 87 58     

21   - ระดับปริญญาเอก เรื่อง 16 14     

22   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 106 81 51 51 
 

23   - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 29 20 40 40 

24   - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 5 2 11 11 

25 2.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน

เรื่องคุณภาพการสอน และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุก

หลักสูตร 

คาเฉลี่ย  

1-5 

4.01 4.43 4.35 4.34 

26 2.14 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย  

1-5 

4.01 4.36     

27 2.14 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย  

1-5 

        

28 2.14 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย  

1-5 

NA NA     

29 2.14 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย  

1-5 

        

30 2.14 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย  

1-5 

NA 4.43     
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

31 2.14 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

 1-5 

        

32 2.14 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย  

1-5 

        

33 2.14 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย  

1-5 

        

34 2.14 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย  

1-5 

NA 4.51     

35 2.14 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย  

1-5 

        

36   จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่

ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ

ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 2 2 0 

37   - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 0 1 1   

38   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0   

39   - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 1 1   

40   - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0   

41   - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0 0   

42   จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

คน 1,639 1,757 1,875 1,875 

43   - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 937 1,083 1,076 1,076 

44   - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 70 44 10 10 

45   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

46   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47   - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 354 373 460 460 

48   - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 126 62 146 146 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

49   - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

50   - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

51   - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 140 135 166 166 

52   - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 12 0 17 17 

53 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวม

ทุกหลักสูตร 

FTES 763.11 796.79 1,694.82 1,694.82 

54 2.4 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 711.02 727.59 852.97 852.97 

55 2.4 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 52.09 69.2 123.02 123.02 

56 2.4 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES - - - - 

57 2.4 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES - - - - 

58 2.4 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES - - 529.58 529.58 

59 2.4 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES - - 189.25 189.25 

60 2.4 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES - - - - 

61 2.4 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES - - - - 

62 2.4 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES - - - - 

63 2.4 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES - - - - 

64 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี 

FTES 1,459.99  1,495.62  1,694.82  1,694.82 

65 2.4 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES 763.11 796.79 975.99 975.99 

66 2.4 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับ

คาเปนปริญญาตรี 

FTES 696.88 698.83 718.83 718.83 

67 2.4 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES 517.33 543 529.58 529.58 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

68 2.4 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

FTES 179.55 155.83 189.25 189.25 

69 กลาง จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 132 144 150 150 

70 กลาง จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 15 13 12 12 

71 2.5 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 

คน 3 5 6 4 

72 2.5 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา 

คน 45 41 42 44 

73 2.5 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

คน 84 98 102 102 

74 2.6 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

อาจารย 

คน 39 56 70 70 

75 2.6 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย 

คน 27 27 25 25 

76 2.6 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน 55 50 48 48 

77 2.6 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

ศาสตราจารย 

คน 11 11 7 7 

78 2.6 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง NA NA     

79 2.6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวที

แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเรื่อง NA NA     
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

80 2.13 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 

คน 86 110 102 112 

81 2.13 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

คน 82 100 93 107 

82 2.9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบ

แบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน 178 192 196 196 

83 2.9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา 

คน 178 191 195 195 

84 2.9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือไมประสงค

ทํางาน 

คน 59 62 58 58 

85 2.9 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํา

กอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 86 82 98 98 

86 2.10 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา

กอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 72 74 85 85 

87 2.10 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา

กอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูง

กวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน - -     
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

88 2.10 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา

กอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน ต่ํา

กวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 47 55     

89 2.11 ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

- - 3.86 3.86 

90 2.12 จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติ

คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 19 9 5 17 

91 2.12 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 19 5 2 14 

92 2.12 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 0 0 

93 2.12 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 0 4 2 2 

94 2.12 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

95 2.12 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 1 1 

96 2.12 จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษย

เกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ

นานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน 6 3 12 12 

97 2.12 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 0 1,682 1,743 1,743 

98 2.12 - ระดับปริญญาตรี คน 0 768 870 870 



 41 
 

ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

99 2.12 - ระดับปริญญาโท คน 0 790 747 747 

100 2.12 - ระดับปริญญาเอก คน 0 124 126 126 

101 2.12 - ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 0 0 0 

102 2.12 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  คน   0 0 0 

103 2.12 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษา

ทั้งหมด 

คน 208 147 144 201 

104 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ระดับ 7 7 7 5 

105 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ระดับ 4 7 7 7 

106 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 5 5 5 5 

107 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ NA NA 4 4 

108 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 3 4 5 5 

    องคประกอบที่ 3            

109   ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการ

นิสิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110   จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

111   - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    21 21 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

112   - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/

กิจกรรม 

    2 2 

113   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    1 1 

114   - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    7 7 

115   - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 

    6 6 

116   จํานวนนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม คน 0 0 0 0 

117   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน         

118   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

คน         

119   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

คน         

120   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ คน         

121   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

คน         

122 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   ระดับ 7 5 8 8 

123 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124 3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 5 5 5 

    องคประกอบที่ 4            
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

125 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

บาท 53,253,028.00 67,617,127.34 37,506,797.44 37,506,797.44 

126 4.3 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 34,176,498.00 44,884,660.00 24,677,218.05 24,677,218.05 

127 4.3 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย 

บาท 19,076,530.00 22,732,467.34 12,829,579.39 12,829,579.39 

128 4.9 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน 93 85 99 85 

129 4.9 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คน 36 47 29 50 

130 4.9 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายใน

มหาวิทยาลัย 

คน 57 38 70 35 

131 4.4 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 180 159 161 140 

132 4.4 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ชื่อเรื่อง 109 69 110 90 

133 4.4 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 

ชื่อเรื่อง 71 90 51 50 

134   - จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี impact 

factor 

ชื่อเรื่อง NA NA 59 59 

135 4.4 - จํานวนผลงานที่อาจารยเปนนักวิจัยหลัก 

(Corresponding Author) หรือเปนชื่อแรก 

(First Author) 

ชื่อเรื่อง NA NA 109 19 

136 4.6 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง 2 2 4 5 

137 4.6 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว ชื่อเรื่อง     2 2 

138 4.5 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ชื่อเรื่อง 0 0 78 78 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

139 4.5 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

วิชาการ 

ชื่อเรื่อง     69 69 

140 4.5 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

สาธารณะ 

ชื่อเรื่อง     4 4 

141 4.5 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง     0 0 

142 4.5 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย 

ชื่อเรื่อง     5 5 

143 4.7 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง 0 0 3 45 

144 4.7 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อเรื่อง NA NA 2 2 

145 4.7 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง NA NA 1 43 

146 4.8 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง 43 103 158 152 

147   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย

ทั้งหมด 

คน 1 6 1 1 

148   จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 1 1 0 0 

149 4.10 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 52 70 87 87 

150 4.10 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 21 27 22 22 

151 4.1 มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค   

ขอ 6 6 5 6 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

152 4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ NA NA 5 5 

  4.4 

(สกอ.) 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ  

เรื่อง 182 161 165 145 

    องคประกอบที่ 5            

153 5.2 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

บริการทางวิชาการแกสังคม 

คน NA NA 106 104 

154 5.2 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 72 120 106 104 

1555.3,5.4 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

61 104 86 86 

1565.3,5.5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 

1-5 

NA NA 4.14 4.17 

157   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่

มีการสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

44 77 48 48 

158 5.1 มีกระบวนการและกลไกบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ NA NA 7 7 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

159 5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

ขอ 5 5 5 5 

  5.6 

(5.4 

สกอ.) 

จํานวนโครงการที่มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 

        48 

    องคประกอบที่ 6            

160 6.2 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

77 97 26 25 

161   จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทาง

วิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

162   จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทาง

วิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

163   จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ

กิจดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

        

164   จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ

กิจดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

165   จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ

กิจดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

        

166   จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค

ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

167 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ NA NA 4 4 

    องคประกอบที่ 7            

168   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 167 171 167 167 

169 7.9 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 68 122 128 128 

170 7.9 -  ในประเทศ คน 68 122 128 128 

171 7.9 -  ตางประเทศ คน 0 0 0 0 

172 7.5 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 7 5 17 17 

173 7.5 - ดานการวิจัย คน 7 5 14 14 

174 7.5 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175   -  ดานอื่นๆ คน 0 0 3 3 

176   งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและ

ตางประเทศ 

บาท 3,527,195.44 804,002.41 1,526,673.37 1,526,673.37 

177 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล 

และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

178 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ NA NA 4 2 

179 7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 6 6 6 

180 7.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 4 5 5 5 

181 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ NA NA 5 5 

182 7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7 8 8 8 

  7.10  

(7.1 

สกอ.) 

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน

ไดในระดับสากล 

      4 4 

  7.11  

(7.2 

สกอ.) 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน       4 4 

    องคประกอบที่ 8           

183   รายรับทั้งหมดของหนวยงาน (ปงบประมาณ) บาท 310,372,703.12253,158,461.95399,162,678.56399,162,678.56

184   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท 710,779.42 566,402.00 139,179.50 139,179.50 
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

185   งบดําเนินการทั้งหมด บาท 215,511,865.3342,666,539.01 53,690,848.56 53,690,848.56 

186   คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ป

การศึกษา) 

บาท - - - - 

187   คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท - - 266,622,122.94266,622,122.94

188   คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท - - 384,057,103.18384,057,103.18

189   คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

บาท 159,854.49 281,501.37 - - 

190   คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

บาท - - - - 

191   คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) บาท 26,721.18 5,583.35     

192   คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท 2,488,286.81 2,121,637.64 - - 

193   เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท 46,939,788.08 34,382,507.27 15,105,575.38 15,105,575.38 

194   สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 5,810,844.95 19,820,000.00 - - 

195 8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจายการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ NA NA 5 5 

    องคประกอบที่ 9            
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ชองตัวบงชี้ รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

197 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ NA NA 2 6 

198 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 4 6 7 7 

199 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 5 5 5 5 

 
 

ภาคผนวกที ่2  
ขอมูลการสมัภาษณ 

กลุมอาจารยที่ไมใชผูบริหาร จํานวน 6 คน 

1. การจัดทาํแผนการดําเนินงานในแตละป และการมีสวนรวมในการจัดทาํแผนของบุคลากร 
- ใชการประชุมภาควิชาฯ เปนตัวผลักดนั มีการพจิารณาจากแผนของมหาวิทยาลยัและแผนคณะ โดยมีการ

วิเคราะหความสอดคลอง จดุแข็ง จุดออนของภาควิชาฯ และพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

2.  การตรวจสอบ ติดตามของภาควิชา 

- ใชการประชุมภาควิชาฯ โดยแบงการติดตาม และการบริหารงานเปนฝาย 

- ติดตามการประกันคุณภาพ และตามแผนงาน มีผูรับผิดชอบ คือ รองฝายตางๆ ของภาควิชา 

3. ตัวบงชี ้หรือความสาํเร็จของภาควิชา 

- มีการจัดทาํแบบประเมินผล และสรุปโครงการดําเนินโครงการ/กจิกรรมของภาควิชา เพื่อนาํขอมลูไป

พัฒนาการจัดกิจกรรมในครัง้ตอไป 

4. การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ ซึ่งแตละภาควชิาฯ มีการดําเนินกิจกรรมที่

แตกตางกนั เชน 

- มีการสอบถามความตองการจากนิสิต เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนิสิต เชน 

การศึกษาดูงาน รวมทัง้มีการสอบถามสิ่งที่นิสิตตองการเพิ่มเติมในชัน้เรียนทุกครั้ง เพื่อนาํมาปรับปรุงการ

สอนในครั้งตอไป  
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- สรางสิ่งแวดลอมใหแกนิสิต สรางทกัษะความจํา และการปฏิสัมพันธระหวางนิสิต เนื่องจากนิสิตแตละคน

มีความแตกตางกนั  

- มีการปรับเปลีย่นเนื้อหาในรายวิชาโดยใชหลักความยืดหยุน 

- มีการกระตุนใหนิสิตไปอานบทเรียนกอนเขาชั้นเรียน และมีการถาม-ตอบในชั้นเรียน 

5. กระบวนการดาํเนนิงานของระบบอาจารยที่ปรึกษา 

- เดิมเปนการจดักลุมคณาจารยอาวุโส และอาจารยรุนใหมอยูดวยกัน แตปจจุบันสําหรับนิสิตชั้นปที ่1 ปรับ

เปนจัดนิสิตลงตามสาขาวิชา กลุมละประมาณ 8 - 10 คน/ อาจารย 1 คน นิสิตป 2 ภาควิชาเปน

ผูดําเนนิการ 

6. การจัดกิจกรรมของคณะเกษตรในการดูแลนิสิต  

- กิจการนิสิต เปนผูดูแล  

- ใชการประชุมภาควิชา เพื่อหารือส่ิงที่เปนปญหาของนิสิต และนาํเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข 

 

7. ส่ิงที่คณะเกษตรตองดําเนินการ 

- เปนจุดศูนยรวมของประเทศ ในเรื่อง งานวจิัย การประชมุสัมมนา การชุมวิชาการ ซึ่งคณะเกษตรมี

ศักยภาพ แตตองมีความรวมมือกันมากกวานี ้

- มีการประชาสมัพันธ คณะเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนนเรื่องปรับความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนในคณะเกษตร 

เพื่อทาํให input ดี อยางนอยจะทาํให output ดี เชน เพิม่การประชาสมัพันธ โดยเนนกลุม อาจารยแนะ

แนว ผูปกครอง และบุคคลทัว่ไป ตามลาํดบั และการประชาสัมพันธผานสื่อมากขึ้นตอประชาชนทั่วไป 

- นําเสนอผลงานวิจยัและขาวกิจกรรมของคณะเกษตร 

8. ส่ิงที่ดีที่คณะเกษตรดําเนนิการ 

- กิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารยของคณะเกษตร เปนกจิกรรมที่ดี 

- การสงจดหมายทาง E-mail แกอาจารย 

- ความเปนพีน่อง ความเปนครอบครัว เพือ่นรวมงาน ความสมัพนัธ  

- บรรยากาศของคณะเกษตร  
9. สิ่งที่ตองปรบัปรุงและขอเสนอแนะ 

- แสงสวางภายในมหาวทิยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนิสิต 

- ชวงการหยุดเรียนของนิสิต ภาคฤดูรอน นอยเกินไป ทําใหมีผลตอการฝกงานของนิสิต 150 ชม.หลงั 

- รถบริการของมหาวิทยาลยั (รถตะไล) ทําใหสูญเสียเลนไป 1 เลน 

- การประชาสมัพันธเร่ืองของเสนทางการเดนิรถ 

- สวัสดิการบานพกัของมหาวิทยาลัยมีราคาสูง  
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- การรับสงเอกสารจากสวนกลางของภาควชิาฯ 

- เอกสารจากสวนกลาง มกัเปนเรื่องดวนทีสุ่ด 

- การจัดสรรสัดสวนที่จอดรถอาจารย ของนิสิตคณะเกษตร บริเวณหนาและหลังตึกจรัด สวนหนาอาคาร 

วชิรานุสรณ จัดสัดสวนใหนิสิต 

- ทุนวิจัยสาํหรบัอาจารยรุนใหม 

- เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ควรใหอยูในเรื่องของความเปนจริงใหมากขึ้น 

กลุมนสิิต จํานวน 8 คน 

สิ่งที่ดีทีสุ่ด 
1. ความรัก ความผูกพนั ระหวาง รุนพี่รุนนอง และอาจารย มีการทักทาย ใหคําปรึกษา ความชวยเหลอื และมี

ความเอื้ออาทร ซึ่งกนัและกนั 

2. อาคารสถานที ่อุปกรณการเรียน และอาจารยมีความพรอม และทนัสมัยทางดานเทคโนโลยีมากขึน้ พรอม

กับทําเลที่ต้ัง เอื้อตอการติดตอ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

3. การใหบริการของอาจารย และบุคลากร สามารถใหความรู และคําแนะนํา เพื่อสงเสริมใหนิสิตสามารถนาํ

ความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 
1. ควรเสริมหรือปรับปรุงรายวชิาที่เนนการปฏิบัติหรือลงพืน้ที่จริงมากขึ้น เพื่อใหเกดิทกัษะในการนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

2. หลักสูตรนานาชาติ มีปญหาการสอนภาษาอังกฤษของอาจารยผูสอน การบรรยายตามเอกสาร power 

point ทําใหฟงเนื้อหาการบรรยายไมตอเนื่องในทกุรายวิชา สงผลการใชเวลาในการเรียนรูมากขึ้น ซึ่งมี

ความคาดหวงัวา หลักสูตรนานาชาติ ภาษาตองเขมแข็ง   

3. ความไมต้ังใจที่จะเลือกเรียนคณะเกษตร สงผลกับความตั้งใจเรียนของนิสิตลดลง 
4. การจัดเวลาในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา คอนขางนอย ทาํใหเกิดชองวางระหวางอาจารยที่ปรึกษากับ

นิสิต ควรจัดใหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา มากกวา  1 คร้ังหรือจัดกิจกรรม meeting ระหวางอาจารยกับ

นิสิต ซึง่นิสิตตองมีสวนในการขับเคลื่อนเพือ่เขาพบอาจารยที่ปรึกษาในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกบันิสิต

ดวย 

5. เนื่องจากนิสิตมีปญหาในการเรียนวิชาพืน้ฐานตอเนื่อง รายวิชาตามแผนการเรียนมกีารสอบใกลเคียงกนั 

ทาํใหนิสิตสอบตก และ drop เปนจํานวนมาก 

6. ภาคการศึกษาแรกมีกิจกรรมคอนขางมาก และการจัดหลักสูตรที่มีรายวิชาพืน้ฐานที่คอนขางยากในชวง

เดียวกนั สงผลตอผลการเรียนของนิสิตได ควรมีการปรับแผนการเรยีนที่เหมาะสม ในการจัดรายวิชาที่มี

ความยากและงาย ใหเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา 
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ความภาคภมูิใจ 
1. ความรูที่ไดสามารถนาํไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดตรงตามสาขา 
2. ระบบความเปนรุนพี่รุนนอง และความเคารพครูอาจารย 
3. ภูมิใจในชื่อเสยีงของคณะเกษตร ทําใหเลอืกเรียน และเปนสิ่งที่ใชกับอาชีพของครอบครัว 
4. ภูมิใจในศักยภาพของอาจารย ที่สามารถถายทอดความรูใหกับนิสิตไดเปนอยางด ีทั้งความรูทางวิชาการ 

วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง การเคารพอาจารย รุนพี่ ความ

ซื่อสัตย  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ 
1. ควรมีการประชาสัมพนัธกิจกรรมรวมระหวางคณะกับศิษยเกา เชน โครงการรวงทองคืนทุง  
2. ควรจัดสถานที่พัก และสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม สําหรับรองรับนิสิตที่มีจํานวนมากขึ้น เพื่อใหนสิิตไดมี

การพบปะระหวางรุนพี่รุนนองมากขึ้น  
3. ควรมีพื้นที่ในการใหบริการของรานอาหารสําหรับนิสิตมากขึ้น 
4. ควรมีตลาดนดังานใหกับนสิิตไดเลือก 

กลุมบุคลากร จํานวน 8 คน 

ปญหาที่ควรไดรับการปรับปรุง 
1. การประชาสมัพันธในระดับคณะกับภาควชิายังไมทัว่ถึง บุคคลากรไมทราบขอมูล เพื่อใหเกิดความรวมมือ

จากบุคลากร 

2. คณะควรดูแลใหภาควิชามภีาพพรอม มพีื้นที่ในโรงปฏิบัติการพรอม 

3. คณะควรจะมีเร่ืองดําเนนิการในลักษณะทีด่วน และดวนที่สุดควรมีจํานวนนอยลง 

4. คณะควรสนับสนุนการพฒันาความรูความสามารถของบคุลากรสายสนับสนนุอยางชัดเจน และมกีารวาง

แผนการจัดสรรงบประมาณรองรับอยางเพียงพอ 

5. ควรมีแผนกายภาพของคณะในการใชพื้นที่ตาง ๆ ของคณะใหชัดเจน และสื่อสารใหทราบโดยทั่วกนั 

6. การกระจายงานยงัไมเหมาะสม มกีารกระจุกตัวอยูที่คนบางคนที่สามารถทาํได ไมไดแบงตามหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

7. บุคลากรสายสนับสนนุมีความรูสึกดอยกวาอาจารยทั้งบทบาทและการใหการสนับสนุน การมองเห็น

ความสาํคัญ ควรใหมีความเทาเทียมกนัในศักดิ์ศรีและการพัฒนา 

8. ควรใหความสาํคัญกับการวางแผน ทัง้เวลา และเนื้อหาสาระที่มกีารกลั่นกรองอยางดี และคาดวาจะปฏิบัติ

ไดจริงไมใชทําไดเพียงรูปแบบ และมีการทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนือ่ง 
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9. ควรสนับสนนุใหบุคลากรไดรับความมัน่คงในการจางงาน สําหรับพนักงานทีม่ีการจางงานเกินกวา 1 ป เชน 

มีสัญญาจางตอเนื่อง 3 ป แทนที่จะทําสญัญาจางเพียงปเดียว และใหสอดคลองกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

10. ผูบริหารคณะควรมีแผนการจัดสรรการใชเงินอยางชัดเจน และเผยแพรใหทุกหนวยงานไดรับทราบ  

11. อยากใหการใชเงินของผูบริหารมีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามระเบียบการใชเงนิของราชการ 

ทุกคนมีสิทธิไดรับทราบ 

12. ควรประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของคณะใหกวางขวางยิ่งขึน้ เชน นาํเทคโนโลยีดานอนิเตอรเนต็เขามา

ประยุกตกับการประชาสัมพนัธ และรวบรวมขอมูลผลงานของบุคลากรในคณะ 

13. ผูบริหารควรมนีโยบายในการปรับปรุงการดําเนนิงานในทุกภาคสวนของคณะใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

เขามามีสวนรวมในการผลักดันและสนับสนุนอยางชัดเจนและเหมาะสม บางครั้งผูบริหารกลบักลายเปน

อุปสรรคและไมมีเวลาใหอยางเพียงพอใหกับการทํางานตําแหนงผูบริหารทาํใหการทํางานลาชา 

สิ่งที่ดีที่มองเห็นและควรรักษาไว 
1. มีโครงการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร ควรสนับสนุนใหมีตอไปและเพิ่มข้ึน 

2. นิสิตไดรับการสนับสนนุทุนจากคณะอยางเต็มที่และตอเนื่อง  

3. คณะมีนโยบายแสวงหาความรวมมือเพื่อหาทนุมาสนับสนุนนิสิต 

4. มีบุคลากรทีม่คีวามสามารถสูง เปน ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาต ิ

5. อุปกรณสนับสนุนการทาํงานมีความพรอมตลอดเวลา 

ภาคภูมิใจในคณะเกษตร 

1. ความภาคภูมใิจที่คณะมีบทบาทในการชวยเหลือเกษตรกรของประเทศ เปนแหลงความรู และบุคลากรที่

เชี่ยวชาญในศาสตรดานการเกษตรสาขาตางๆ 
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ภาคผนวกที ่3  
ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ พบผูบริหารคณะเกษตร 

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมอาจารย  วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
   

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร

หลักฐาน วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมบุคลากร วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 
   



 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมนิสิตและศิษยเกา  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  

ใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553   


