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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะเกษตร ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน นิสิตทุก
ระดับการศึกษา 6 คน ศิษย์เก่า 3 คน และผู้ใช้บัณฑิต 1 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน 

คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
เช่นกัน สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม
กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

2. การผลิตบัณฑิต  5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.50
ดี 

4.75
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.75
ดีมาก 

4.75
ดีมาก 

3. กิจกรรม 
การพัฒนานิสิต  

เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4. การวิจัย  5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00
ดีมาก 

4.33
ดี 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

7. การบริหารและจัดการ  - - 4.00
ดี 

4.50
ดี 

- - 4.00
ดี 

4.50
ดี 

8. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 
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9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 

เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.67
ดีมาก 

4.56
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.74
ดีมาก 

4.61
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.68
ดีมาก 

4.58
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.75
ดีมาก 

4.63
ดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์จุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในภาพรวม รวมท้ังค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. คณะมีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งขององค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สําคัญของประเทศ มีผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐ์ และการนําความรู้ไปให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. คณาจารย์มีศักยภาพและมีช่ือเสียงทางวิชาการด้านการเกษตรเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
และคณาจารย์มีคุณวุฒิกับตําแหน่งวิชาการอยู่ในระดับดีมากของเกณฑ์ 

3. มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งให้ความสําคัญต้ังแต่การคัดสรรผู้เรียน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
งานด้านการเกษตร และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งวิชาการ และคุณลักษณะบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรนําผลการประเมินการดําเนินงานในครั้งที่ผ่านมา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้สอดคล้องกัน 
2. ควรเขียนผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเองให้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริง 

ครบถ้วน และสอดคล้องกับเอกสารหลักฐาน 
3. ควรกําหนดมาตรการเร่งด่วนด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อทดแทนคณาจารย์ช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป (การ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับ รศ.) โดยการหากลไกที่จะให้บรรลุผลภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น 
การสรรหาคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการสูง (แต่ควรคํานึงถึงเรื่อง not – invented here 
syndrome) 

4. ควรกําหนดระบบและกลไกการเพิ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การให้ทุนการศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการ My Little Farm 
3. โครงการภาพอนาคตการเกษตรไทย 
4. โครงการรู้เรียน รู้เล่น รู้คิด 

 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
คณะเกษตรมีการบริหารจัดการตามพันธกิจ 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยด้านการวิจัย และด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดี ส่วนด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมายในแต่ละพันธกิจ พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิต บรรลุเป้าหมาย 6 
ตัวบ่งชี้ จาก 7 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
ไม่บรรลุเป้าหมาย และตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่ได้กําหนด
เป้าหมาย) ด้านการวิจัย บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ จาก 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ไม่บรรลุเป้าหมาย) ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง 2  
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ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม) และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายครบ 1 ตัวบ่งชี้ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2552 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 
2552  พบว่า คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เสร็จสิ้นแล้วจํานวน 13 กิจกรรม และ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การจัดทํากระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้เป็น KM 
2) การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อจํานวนนิสิต 
3) การติดตามและผลักดันให้มีการนําผลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม 
4) การจัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ 
5) การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และมีความชัดเจนทั้งด้านแผนงาน งบประมาณ 

และสื่อสารให้บุคลารกได้รับทราบ 
6) การวิเคราะห์ทางการเงินที่เป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการบริหาร  

การตัดสินใจ และการตรวจสอบ   
7) การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ PMQA 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 5 

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะเกษตรได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ตามรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด จํานวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.72 (จากคะแนนเต็ม 3.00) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.76 (จากคะแนนเต็ม 3.00) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 
เวลา 09.00 – 10.30 น.   คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ เบ้ืองต้น ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 

อาคารวชิรานุสรณ ์คณะเกษตร 
เวลา 10.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะเกษตร    
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1) ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

2) ผู้บริหารคณะเกษตรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  
รายละเอียดดังนี้ 
2.1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2.2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

2.3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
2.4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
2.5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  
เวลา 12.00 – 12.30 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.30 – 14.30 น.   คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ดังนี้ 

ทีมที่ 1  ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ พราพงษ์  ผศ.ดร.กาญจนา  มีศลิปวิกกัย และ 
          นางสาวณัฏยา   เบ้าสุภี 

เวลา 13.30 – 14.30 น. สัมภาษณ์นิสิตปริญญาตรี จํานวน 5 คน นิสิต
ปริญญาเอก จาํนวน 1 คน ศษิย์เก่า จํานวน 3 คน 
และผูใ้ช้บัณฑิตจากภายนอก จํานวน 1 คน 

ทีมที่ 2 รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  รศ.ดร.ลิลลี่   กาวีต๊ะ  และ 
         นางดลฤดี   ฉายศิริ 

เวลา 13.30 – 14.00 น.  สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน 
เวลา 14.00 – 14.30 น.  สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 7 คน 

เวลา 14.30 – 18.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
 
วันพฤหสับดีที ่21 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ และ 

ร่างจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมใหข้้อเสนอแนะ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน พร้อมเตรียมการนําเสนอผลการ

ประเมินฯ ต่อคณะเกษตร 
เวลา 15.30 – 16.30 น.    คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตร 
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วิธีการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 
และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
กษ. กรรมการ 2553 2554 กษ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร กษ. กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.74 4.61 กรรมการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
ได้ 17 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.75 4.63 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
กษ. กรรมการ 2553 2554 กษ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร กษ. กรรมการ

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน (P) 

ข้อ 8 
(ข้อ 1-8) 

7
(ข้อ 1-7) 

7 8 5.00 4.00   

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
ไม่พบหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ท่ีแสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ีได้ถูกทบทวนและปรับเปลี่ยนตาม
ผลการประชุมท่ีกําหนดไว้ทุกไตรมาส 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.75 4.75 บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้

2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก (I) 

ร้อยละ 105 
68.63 

102
66.23 

60.00 60.00 5.00 5.00   

153 154
2.3 อาจารย์ประจาํท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (I) 

ร้อยละ 49 
32.03 

51
33.12 

30.00 30.00 5.00 5.00   

153 154

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
กรรมการใช้ข้อมูลจํานวนอาจารยจ์ากกองการเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ 

คุณวุฒิ และตําแหน่งวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

อาจารย์ 2 31 41 74

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 9 20 29

รองศาสตราจารย ์ 3 7 33 43

ศาสตราจารย์ 0 0 8 8

ผลรวม 5 47 102 154
 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

7
(ข้อ 1-7) 

6 6 4.00 5.00   

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ   คณะสรุปผลการประเมินตนเองไม่ถูกต้อง
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพ 
แวดลอ้มการเรียนรู้ (I) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

N/A 7 5.00 5.00 - -

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน (P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธผิล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
กษ. กรรมการ 2553 2554 กษ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร กษ. กรรมการ

(P) 

2.8 ระดับความสาํเร็จ
ของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กบันิสิต (O) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 1, 3, 4, 5) 

5 5 5.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
หลักฐานการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ไม่ชัดเจน การถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 5.00 5.00 บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้

3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร (P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกจิกรรม
นิสิต (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปรญิญาตร ี(P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 4.33 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์(P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

5
(ข้อ 1-5) 

6 6 5.00 3.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ   
หลักฐานการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 และ 7 ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการสนับสนนุเงินทุนเพื่อ
งานวิจัย มีเฉพาะการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 7 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงาน 
วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยั
ประจํา (I) 

บาท/คน
64,241,131 

440,007.75

64,241,131

440,007.75

270,000 270,000 5.00 5.00   

146 146

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.00 -
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
กษ. กรรมการ 2553 2554 กษ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร กษ. กรรมการ

5.1 ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 1-4) 

5 5 5.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
หลักฐานการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
(P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 1, 2, 3, 5) 

5 5 5.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
หลักฐานการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการนําผลการประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.00 4.50 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

7.1 ภาวะผู้นาํของ
คณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บรหิารทุก
ระดับของคณะ (P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

N/A 7 5.00 5.00 - -

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู ้(P) 

ข้อ 4 
(ข้อ 1-4) 

5
(ข้อ 1-5) 

4 5 4.00 5.00   

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ   คณะสรุปผลประเมินตนเองไม่ถูกต้อง
7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ (P) 

ข้อ 3 
(ข้อ 1, 2, 5) 

3
(ข้อ 1, 2, 5) 

N/A 5 3.00 3.00 - -

7.4 ระบบบรหิาร 
ความเสี่ยง (P) 

ข้อ 4 
(ข้อ 1-4) 

6
(ข้อ 1-6) 

5 5 4.00 5.00   

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ   คณะสรุปผลประเมินตนเองไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 
(P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
กษ. กรรมการ 2553 2554 กษ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร กษ. กรรมการ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (P) 

ข้อ 9 
(ข้อ 1-9) 

9
(ข้อ 1-9) 

8 9 5.00 5.00   

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
คณะควรนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งจากรายงานการประเมินตนเองไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนฯ 
ได้ถูกทบทวนและปรับเปลี่ยนตามผลการประชุมที่กําหนดไว้ทุกไตรมาส  

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน

ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

 

 
จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรใหค้วามสําคัญกบัคุณภาพนิสิตและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตหลายกิจกรรมเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑติ 
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2. คณาจารย์มีศักยภาพและมีช่ือเสียงทางวิชาการด้านการเกษตรเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และคณาจารย์มีคณุวุฒิกับตําแหน่งวิชาการอยู่ในระดับดีมากของเกณฑ์ 

3. มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรที่หลากหลายและครบทุกระดับการศึกษาและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

4. มีการถ่ายทอดการทํางานทั้งงานวิจัยและการสอน จากระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทําให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้
ศึกษางานจากอาจารย์อาวุโส 

5. บุคลากรรุ่นใหม่ให้ความสําคญักับองค์กร 
6. มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมเพือ่แลกเปลี่ยนนสิิตต่างชาติเพื่อส่งเสริมการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย และการจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Ranking) 

แนวปฏิบัติที่ดี : กระบวนการผลิตบัณฑิตคณุภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
คณะมีความพร้อมและศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาแต่จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา

ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยวิจัย (รอ้ยละ 27.26 จากเกณฑ์ ร้อยละ 30)  
ข้อเสนอแนะ 

ควรหาวิธีการเพิ่มจํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะปริญญาเอก เช่น การ
สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพิ่มการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   
 

จุดแข็ง 
1. มีโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลายส่งเสริมการพัฒนานิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และบัณฑิตพึงประสงค์ 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ (ระดับ 10 และ 11) จํานวนมาก

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุหนึ่งในพันธกิจของคณะ ด้านงานวิจัย รวมถึงยังมีกลไกในการสื่อสารให้
คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของสถานภาพของตนเองในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง (เช่น ส่งจดหมายแจ้ง หรือ รายงานอัตรากําลังคนด้านการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
คณะ) 

2. คณะมีกลไกในการเชิดชูนักวิจัยโดยให้รางวัลรวงทองเกียรติคุณ สําหรับอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติและสิ่งประดิษฐ์ที่ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะพิจารณามอบรางวัลให้นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด (h-Index) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรพิจารณาแผนกลยุทธ์ในประเด็นของการส่งเสริมให้คณาจารย์รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย

ช้ันนําของประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้นด้วยการออกแบบระบบและกลไกที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน
ของคณะ 
ข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัย (ไม่ใช่เฉพาะการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน) เพื่อนําไปสู่การวางแผนงบประมาณ ปรับเปลี่ยนระบบและกลไก
ที่ส่งเสริมให้พันธกิจด้านพัฒนางานวิจัยบรรลุเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 

จุดแข็ง 
มีองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 14 

 

1. การบริการทางวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน ควรพิจารณาถึงผู้นําทางความคิด (Key Opinion) ด้วย 
เพื่อให้องค์ความรู้ยังคงอยู่ในสังคมและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแพร่กระจายองค์ความรู้ในวงกว้าง 

2. ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ควรกําหนดทิศทางการให้บริการวิชาการของคณะฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประโยชน์ 

และความร่วมมือกับสังคม/ชุมชน อย่างยั่งยืน 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่พบการใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) ในโครงการบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนํากระบวนการคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในโครงการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการประเมินผลและ

การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการบริการวิชาการต่อสังคม ให้

สะท้อนแก่นของศาสตร์ (core content) และควรระบุการแปลความหมายผลการประเมินในแบบ
ประเมินโครงการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

3. ควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถร้องขอการขอรับบริการ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

จุดแข็ง 
มีผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่จํานวนมากซึ่งมีความทุ่มเทในการทํางาน มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
การวิเคราะห์และลําดับความสําคัญของความเสี่ยงอาจไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงและความเสี่ยงที่

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสําคัญในเชิงกลยุทธ์การพัฒนาคณะ เช่น ความเสี่ยงเรื่องตําแหน่งวิชาการใน
ระดับ รศ. และ ศ. ที่จะลดลง เนื่องจากการเกษียณอายุ เป็นต้น รวมทั้งไม่พบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวอยู่ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  

 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารควรจัดทําการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สําคัญและมีผลกระทบต่อศักยภาพทางวิชาการ

ของคณะ โดยเฉพาะการวางแผนอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรในสายอาจารย์เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเกษียณของคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูงภายใน 5 ปีข้างหน้า และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อรายได้หลักของคณะ ทั้งนี้ควรนําแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่ได้นั้นไปปรับให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะและขับเคลื่อนให้มีการดําเนินการอย่างจริงจัง
ด้วย 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
คณะมีระบบและกลไกงบประมาณที่ชัดเจนสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะเพื่อใช้ประกอบการ

วางแผนพัฒนาคณะในระยะกลาง (1-5 ปี) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยฯ (ปี 

2551) ไปต่อยอดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะให้ความสําคัญในการตรวจประเมินคุณภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และชี้แจง

ให้เกิดความกระจ่างของผลการดําเนินงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา 3 
มาตรฐาน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต: พิจารณาเฉพาะผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
ระดับดี 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา: พิจารณาครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) และ 4.62 (ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดีมาก และ 3) 
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้: พิจารณาเฉพาะกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑติ  - - - - 5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

สกอ. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.69
ดีมาก 

4.50
ดี 

- - 4.75
ดีมาก

4.60
ดีมาก 

สกอ. + มก. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.71
ดีมาก 

4.53
ดีมาก 

- - 4.76
ดีมาก

4.62
ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.43
ดี 

4.57
ดีมาก 

- - 4.43
ดี 

4.57
ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

สกอ. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.89
ดีมาก 

4.44
ดี 

- - 4.92
ดีมาก

4.62
ดีมาก 

สกอ. + มก. 5.00
ดีมาก 

4.90
ดีมาก 

4.50
ดี 

- - 4.93
ดีมาก

4.64
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- - 4.50
ดี 

5.00
ดีมาก 

- - 4.50
ดี 

5.00
ดีมาก 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.67
ดีมาก 

4.56
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.74
ดีมาก 

4.61
ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.68
ดีมาก 

4.58
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.75
ดีมาก 

4.63
ดีมาก 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
วิชา มี 4 ด้าน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: พิจารณาเฉพาะกระบวนการ และ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.57 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) และ 4.63 (ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้าน
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กระบวนการภายใน: พิจารณาเฉพาะด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี 3) ด้าน
การเงิน: พิจารณาเฉพาะปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และ 4) ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และนวัตกรรม: พิจารณาเฉพาะด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป 4) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สกอ. - - 5.00
ดีมาก 

4.67
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.57
ดีมาก 

สกอ. + มก. - - 5.00
ดีมาก 

4.71
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.63
ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 4.44 
ดี 

5.00
ดีมาก 

4.44
ดี 

4.33
ดี 

- - 4.50 
ดี 

4.40
ดี 

3. ด้านการเงิน 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.50
ดี 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.67
ดีมาก 

4.56
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.74 
ดีมาก 

4.61
ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.68
ดีมาก 

4.58
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.75 
ดีมาก 

4.63
ดีมาก 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 
ด้าน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา: พิจารณาเฉพาะปัจจัยนําเข้า 
และกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก และ 2) ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา: 
พิจารณาครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 4.50 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) อยู่ในระดับดี และ 
4.55 (ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป 5) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.40
ดี 

4.60
ดีมาก 

- - 4.54 
ดีมาก 

4.69
ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - - - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.33
ดี 

4.67
ดีมาก 

- - 4.60 
ดีมาก 

4.80
ดีมาก 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.33
ดี 

4.50
ดี 

- - 4.33 
ดี 

4.50
ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สกอ. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.50
ดี 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.50
ดีมาก 

สกอ. + มก. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.56
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.55
ดีมาก 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

สกอ. - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.75
ดีมาก 

สกอ. + มก. - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.80
ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00 
ดีมาก 

4.33
ดี 

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00 
ดีมาก 

4.00
ดี 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.67
ดีมาก 

4.56
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.74 
ดีมาก 

4.61
ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.68
ดีมาก 

4.58
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.75 
ดีมาก 

4.63
ดีมาก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ข้อมูล
อ้างอิง

สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน

คณะเกษตร กรรมการ

2553 2553

  องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน   

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 8 7

1.1  
ข้อ 3-5 

 จํานวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ี 10 10

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการผลติบัณฑิต 4 4

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการวิจยั 5 5

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการบรกิารทางวิชาการแก่
สังคม 

0 0

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

0 0

      - ตัวบง่ช้ีด้านอืน่ๆ (บรหิาร) 1 1

   จํานวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปทีี่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี 8 8

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการผลติบัณฑิต 3 3

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการวิจยั 4 4

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านการบรกิารทางวิชาการแก่
สังคม 

0 0

      - ตัวบง่ช้ีตามพนัธกิจด้านทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

0 0

      - ตัวบง่ช้ีด้านอืน่ๆ (บรหิาร) 1 1

1.1 ข้อ 8  จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร/
คณะกรรมการประจําคณะทั้งหมด 

ข้อ 0 0

   จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร/
คณะกรรมการประจําคณะที่นําไปทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจําป ี

ข้อ 0 0

  องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต   

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ ปีการศกึษา 6 6

  จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 28 28

      - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 7 7

      - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0

      -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 13 13

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ หลักสูตร 10 10
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ข้อมูล
อ้างอิง

สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน

คณะเกษตร กรรมการ

2553 2553

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก)

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

         - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 2 2

      - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 8

2.1  
ข้อ 3-8 

  
  
  
  
  
  
  
  

 จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีการศกึษา 28 28

    - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 7 7

    - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 

     -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 13 13

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 1 1

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 10 10

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 2 2

      - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 8

2.1  
ข้อ 3,6 

  
  

 จํานวนหลักสตูร (วิชาชีพ) ที่เปดิสอนทั้งหมด หลักสูตร 0 0

 จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร 28 28

    - ระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 7 7

      - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

      -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 13 13

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 10 10

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 2 2

      - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 8

   จํานวนหลักสตูรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกั
สุตร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีท่ีเป็นหลักสตูรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร 0 0
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ข้อมูล
อ้างอิง

สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน

คณะเกษตร กรรมการ

2553 2553

   จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร 0 0

   จํานวนหลักสตูรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกั
สุตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวชิาชีพ (กรณีท่ีเปน็หลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร 0 0

2.1  
ข้อ 4-5 

  

 จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุกตัวบ่งช้ี หลักสูตร 28 28

 จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดในแตล่ะป ี

หลักสูตร 0 

2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชพีทกุระดับการศึกษาที่
มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีของ
หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศกึษา 0 0

2.1 ข้อ 8  จํานวนนิสิตปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(รวมนิสิตต่างประเทศ) 

คน 2,102 2,102

       - ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) 1,295 1,295

       - ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) 34 34

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) 0 0

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) 0 0

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ) 373 373

           - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคปกติ) 373 373

           - ระดับปรญิญาโท  แผน ข (ภาคปกติ) 0 0

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) 206 206

           - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ) 6 6

           - ระดับปรญิญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) 200 200

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกต)ิ 170 170

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) 24 24

   จํานวนนิสิตต่างประเทศปจัจบุันทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา  

คน 0 0

2.1 ข้อ ค 
และ 2.5 
ข้อ 1 

 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

FTES 1,896.15 1,896.15

- ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) 1,033.45 1,033.45

- ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) 138.12 138.12

  - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) - -

  - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) - -

  - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  >> (ค่าท่ีกรอก บว.ปรับค่า) 530.83 530.83
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ข้อมูล
อ้างอิง

สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
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คณะเกษตร กรรมการ
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  - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) 193.75 193.75

  - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) - -

  - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ) - -

  - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) - -

2.2  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ (รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ) 

คน 154 154

   จํานวนอาจารย์ประจําทีล่าศึกษาต่อ 8 8

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

5 5

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า 

47 47

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่า 

102 102

2.3 และ 
สมศ. 14 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง
อาจารย ์

คน 74 74

    -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี

2 2

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มตีําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

คน ปีการศกึษา 31 31

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มตีําแหน่งทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

41 41

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

29 29

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท 

9 9

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

20 20

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

43 43

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

3 3

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท 

7 7

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

33 33

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง 8 8
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ศาสตราจารย ์

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาตร ี

0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาโท 

0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

8 8

   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศทั้งหมด 0 0

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 6 7

   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด คน 191 191

   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

57 57

        -  ในประเทศ 48 48

        -  ต่างประเทศ 9 9

   งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

บาท 340,076.20 0.00

2.5  ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7

2.5 ข้อ 1        - จํานวนคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบรกิารให้นสิิต เครื่อง 59 59

         - จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ 
ของนิสิตท่ีมกีารลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง 3,470             
3,470  

2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารห้องสมุดและ
แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และ
มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสติทุกปีการศึกษา 

คะแนน
(เต็ม 5) 

3.95 3.95

2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารดา้นกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิต อาทิ ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คะแนน
(เต็ม 5) 

ปีการศกึษา 4.07 4.07

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารสิ่งอาํนวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นอืน่ๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ การบริการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

4.21 4.21

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบกําจดัของเสีย การ
จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่

3.76 3.76
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เกี่ยวข้อง 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7

2.6 ข้อ 2  จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปดิสอนในแต่
ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร 0 0

2.6 ข้อ 3  จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัท้ัิง
ในและนอกห้องเรยีนหรือจากการทําวิจัย 

28 28

2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการให้ผู้มปีระสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

28 28

2.6 ข้อ 5  จํานวนผลงานวจิัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ 

ช้ินงาน 4 4

   จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยน
และเผยแพรผ่ลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

0 0

2.6 ข้อ 6  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉลีย่ทุกรายวิชาในแตล่ะหลักสูตรแยกตาม
ระดับปรญิญา 

คะแนน
(เต็ม 5) 

4.44 4.44

       - ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) 4.44 4.44

       - ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) - -

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) - -

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) - -

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ) - -

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) - -

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกต)ิ - -

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) - -

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6

2.8  ระดับความสําเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหก้บันิสิต 

ข้อ ปีการศกึษา 5 4

2.8 ข้อ 3  จํานวนโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ 4 4

2.8 ข้อ 4  จํานวนตวับ่งช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ตัวบ่งช้ี 2 2



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 28 

 

ข้อมูล
อ้างอิง

สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน

คณะเกษตร กรรมการ

2553 2553

   จํานวนตวับ่งช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีบรรลุเป้าหมาย 

2 2

2.8 ข้อ 5  จํานวนนิสติท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหนว่ยงานหรือองคก์ร
ระดับชาต ิ

คน 1 1

   จํานวนกจิกรรมที่เกี่ยวกับนสิิตท่ีได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

กิจกรรม 0 0

  องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมพัฒนานสิิต   

3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบรกิารด้าน
ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ ปีการศกึษา 7 7

3.1  
ข้อ 1 - 5 

 จํานวนกจิกรรมการให้คําปรกึษาและการจัดบริการ กิจกรรม 19 19

    - จํานวนกจิกรรมการจดับริการให้คําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

1 1

      - จํานวนกจิกรรมการจดับริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

5 5

      - จํานวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ 

10 10

      - จํานวนกจิกรรมการจดับริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

2 2

      - จํานวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

1 1

3.1 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิาร คะแนน 
(เต็ม 5) 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบรกิารให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นสิิต 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบรกิารข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบรกิารข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

4.50 4.50

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนสิิต ข้อ 6 6

3.2 ข้อ 3  จํานวนกจิกรรมนิสิตท่ีมกีารนาํความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ แยกตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม 20 20

      - จํานวนกจิกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

11 11
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      - จํานวนกจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1

      - จํานวนกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ปีการศกึษา 3 3

      - จํานวนกจิกรรมสรา้งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 3 3

      -  จํานวนกจิกรรมสง่เสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 2 2

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารนสิิต  คะแนน 
(เต็ม 5) 

4.50 4.5

        -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการที่สง่เสรมิ
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินกิจกรรมกฬีาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินกิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.50 4.50

        -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.50 4.50

3.3  ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี ข้อ 5 5

  องค์ประกอบที ่4 การวิจัย   

4.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวจิัยท้ังหมด คน ปีการศกึษา 1 1

   จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ 1 1

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 5

4.1 ข้อ 3  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

คน 114 114

   จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

50 50

4.1 ข้อ 4 
และ 4.3 

 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ บาท ปีงบประมาณ 64,241,131.00 64,241,131.00

     - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลยั 19,443,900.00 19,443,900.00

         * จากคณะ/วทิยาเขต/ทุนสว่นตัว 646,666.67 646,666.67

         * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 18,797,233.33 18,797,233.33

       - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 44,797,231.00 44,797,231.00

   จํานวนอาจารยป์ระจําทีไ่ด้รับทนุวิจัยทั้งภายในและ/
หรือภายนอก (ไมน่ับซํ้า) 

คน ปีการศกึษา 90 90

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6

  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทั้งหมด ช่ือเรื่อง ปีปฏิทิน 281 281

4.2 ข้อ 1  จํานวนของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการ ช่ือเรื่อง 238 238
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เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

4.2 ข้อ 4  จํานวนของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่มีการรับรอง
การใช้ประโยชนจ์ริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง 17 17

4.2 ข้อ 6  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ช่ือเรื่อง 3 3

   จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่าง
ขอยื่นจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตร  

4 4

   จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบยีน
พันธุพ์ืช พันธุส์ัตว์ 

1 1

  องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม   

5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม ข้อ ปีการศกึษา 5 4

5.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด โครงการ 44 44

5.1 ข้อ 2       -  จํานวนโครงการบรกิารทางวิชาการที่ใช้กบัการ
เรียนการสอน 

23 23

5.1 ข้อ 3       -  จํานวนโครงการบรกิารทางวิชาการที่ใช้กบัการ
วิจัย 

5 5

5.1 ข้อ 4       -  จํานวนโครงการบรกิารทางวิชาการที่ใช้กบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

16 16

        -  จํานวนโครงการทางวิชาการที่ใช้กับการขยาย
ผลสูก่ารปรบัปรุงรายวิชา 

0 0

        -  จํานวนโครงการบรกิารทางวิชาการที่ใช้กบัการ
ขยายผลสูก่ารเปดิรายวิชาใหม่ 

0 0

        - จํานวนโครงการบริการทางวชิาการที่ใชก้ับการ
ขยายผลที่ใช้กบัการต่อยอดสู่หนังสอืหรือตํารา 

0 0

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 4

5.2 ข้อ 1  โครงการบรกิารวิชาการที่มกีารสาํรวจความพึงพอใจ โครงการ 39 

5.2 ข้อ 2  โครงการบรกิารวิชาการที่มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนว่ยงาน
วิชาชีพ 

โครงการ 33 

   ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร คะแนน
(เต็ม 5) 

3.86 

   จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีเป็นท่ีปรกึษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

คน 65 65
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  องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ ปีการศกึษา 6 6

6.1  จํานวนโครงการหรือกจิกรรมที่สง่เสริมสนับสนุนดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 1 1

6.1 ข้อ 2  จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 1 1

        -  บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน 0 0

        -  บูรณาการร่วมกบักจิกรรมนสิิต 0 0

        -  บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและกจิกรรม
นิสิต 

1 1

6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทีม่ีการเผยแพร ่

ช้ินงาน ปีการศกึษา 0 0

        -  ระดับชาต ิ 0 0

        -  ระดับภูมิภาค 0 0

        -  ระดับนานาชาต ิ 0 0

6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือไดร้ับการอ้างอิงเป็นท่ี
ยอมรับ 

ช้ินงาน 1 1

        -  ระดับชาต ิ 1 1

        -  ระดับภูมิภาค 0 0

        -  ระดับนานาชาต ิ 0 0

  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1  ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ ปีการศกึษา 7 7

        -  จํานวนครัง้ของการจัดประชมุบุคลากรท้ังคณะ ครั้ง   

7.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 3 3

7.4  ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 4 6

  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7

   รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท 215,554,600.03  215,554,600.03 

        -  เงินงบประมาณ  98,075,900.00    98,075,900.00 

        -  เงินรายได ้   7,478,700.03  117,478,700.03 

   รายรบัจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  21,644,089.18    21,644,089.18 

   งบดาํเนินการทัง้หมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ และท่ีดิน 

205,354,371.83  205,354,371.83 

   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหนว่ยงาน โดยไม่รวม 219,830,586.98  219,830,586.98 
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ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหนว่ยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน ไม่รวมค่าเสื่อมราคา 

230,030,815.18  230,030,815.18 

   เงินเหลือจา่ยสทุธ ิ  60,573,655.75    60,573,655.75 

   สินทรัพย์ถาวร    

  องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ ปีการศกึษา 9 9

9.1 ข้อ 3  จํานวนตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ี 1 1

9.1 ข้อ 5  จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ 1 1

9.1 ข้อ 9  จํานวนแนวปฏบิัติท่ีดีหรอืงานวิจยัด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือเรื่อง 1 1
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มที่ 1 นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใชบ้ัณฑิต จาํนวน 10 คน 
 

ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันานิสิตของคณะเกษตร ในปีการศึกษา 2553  

คณะเกษตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ ด้านทักษะทางอารมณ์ สังคม 
และด้านสันทนาการ โดยนิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการติวหนังสือ โครงการปฐมนิเทศ 
โครงการปลูกข้าว การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานในสายงานวิชาชีพด้านการเกษตร ซึ่งนิสิตแสดงความ
คิดเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งต่อตนเอง และสามารถนําไปใช้ในครอบครัวที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมด้วย   
 

2. เหตุผลในการเลือกเขา้ศึกษาในคณะเกษตร 
2.1) นิสิตปริญญาตรีเลือกเพราะทางครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความชอบโดยส่วนตัว 

เข้ามาโดยการรับตรงผ่านโครงการเด็กไทยหัวใจเกษตร เมื่อเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง 
2.2) นิสิตปริญญาโท จบการศึกษาจากต่างสถาบันแต่มั่นใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมีสาขาที่ต้องการเข้าศึกษา 
 

3. ช่องทางในการสื่อสารระหวา่งคณะกับนิสติ และการเข้าถึง 
นิสิตรับรู้ข่าวสารของคณะจากหลายช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของภาควิชา  

Face book อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนนิสิต ป้ายประกาศตามสโมสรนิสิต บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเข้าประชุม และจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการศึกษา  

 

4. ความเข้าใจในการดําเนนิงานตามวงจร PDCA และระบบประกันคณุภาพการศึกษากับการดําเนนิงาน
กิจกรรมนิสิต 

นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์ยังไม่เข้าใจกระบวนการดําเนินงานตามวงจร PDCA จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่พอจะ
ได้รับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพบ้าง 

 

5. ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยทีี่คณะจัดเตรียมให้  
นิสิตปริญญาตรีมีความเห็นว่าคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยี แต่นิสิตบัณฑิตศึกษามี

ความต้องการให้คณะจัดหาหนังสือที่ตรงกับรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

• กลุ่มนิสิตปัจจบุัน 
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1) ควรปรับปรุงพื้นฐานทางด้านวิชาการให้เข้มแข็งมากขึ้น เน้นการฝึกปฏิบัติในเชิงลึก เพราะรู้สึกว่า
เสียเวลากับวิชาศึกษาทั่วไปค่อนข้างมาก ซึ่งบางวิชามีความคล้ายคลึง และซ้ําซ้อน 

2) ควรเพิ่มเติมสื่อเรียนรู้ให้มีความครอบคลุมกับสาขาวิชา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
3) ควรปรับทัศนคติให้ผู้ที่เลือกเข้าศึกษาคณะเกษตรต้องเลือกด้วยใจรัก เลอืกเป็นอันดับแรก เพื่อให้

มองภาคเกษตรในองค์รวมทีดี่ 
4) ควรสนับสนุนทุนการศึกษากบันิสิตที่สอบเขา้มาด้วยคะแนนสูง 
5) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกร 

• กลุ่มศิษย์เก่า 
1) ควรเพิ่มเติมรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะทางการเกษตรที่พร้อมจะใช้ในการปฏิบัติงาน 
2) ควรเน้นเรื่องการเชื่อมโยงความรู้กับการทํางานจริง ให้มีประสบการณ์มากขึ้น 
3) ควรเน้นการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าสู่สายอาชีพ เน้นการฝึกงานให้ตรงกับวิชาชีพ 
4) ควรมีเครือข่ายของศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 

 

• กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิต 
1) ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้บัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐาน และทักษะทางด้านการเกษตรที่

เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ โดยให้มีเนื้อหาหลักที่เข้มข้นและเชิงลึก ได้แก่ ช่ือสารเคมี โครงสร้าง
ทางเคมี ช่ือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร สถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อสร้างความแตกต่างใน
องค์ความรู้ของบัณฑิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

2) ควรสร้างจุดเด่นของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นอันดับหนึ่งในด้านองค์ความรู้ 
3) ควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้รู้ในวงกว้างแต่อาจจะไม่ลงลึก 
4) ควรเสริมสร้างให้บัณฑิตที่จบจากคณะเกษตรให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร เห็นคุณค่าของการ

ทํางานด้านการเกษตร เพื่อให้บัณฑิตมีความอดทนต่อการปฏิบัติงาน เพราะในปัจจุบันบัณฑิตคณะ
เกษตรไม่ค่อยมีความอดทนกับการทํางาน 

5) ควรมีการเชิญวิทยากรมาแนะนํานิสิตคณะเกษตรที่จะสําเร็จการศึกษา ให้มีความรู้เท่าทันกับ
สถานการณ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน โดยอาจจะบรรจุเป็นรายวิชา เช่น GMO Bleeding 
การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพืช โรคพืชในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ โรคพืชในเกษตรเขต
ร้อน โรคพืชที่เกิดจากสารเคมี ทรัพยากรดิน natural product เป็นต้น เป็นการฝึกให้เรียนเกษตร
ในยุคปัจจุบันสําหรับอนาคต มีความรู้ด้านการเกษตรทันเหตุการณ์ ควบคู่กับความรู้พ้ืนฐานระดับดี 

6) บัณฑิตคณะเกษตรควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยให้ในรายวิชาชั้นปีที่ 4 มีการเรียนการสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 50:50 โดยปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในทุกช้ันปีเป็น
วิชาบังคับ แต่ไม่ควรตัดเกรดที่ยากเกินไปเพื่อสร้างกําลังใจให้นิสิต พอถึงปีที่ 4 ให้เรียนตํารา
ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันองค์กรจะ
มีบุคลากร/กลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น  
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7) ควรส่งเสริมการฝึกงานในสถานประกอบการที่สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 

8) ควรส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ รับฟังการสัมมนา เพื่อให้เปิดโลกทัศน์ ให้มองเห็นแวด
วงการเกษตรในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บริหาร จํานวน 5 คน  
 

 
ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. ระบบอาจารยพ์ี่เลี้ยง  

อาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เข้ามาจะมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 1 ต่อ 1 ซึ่งอาจารย์พ่ีเลี้ยงจะคอยช่วยในส่วนของงาน
วิชาการ ซึ่งจะมีโครงการพี่ติวน้อง โดยอาจารย์รุ่นพี่จะช่วยสอนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาพื้นฐานให้กับอาจารย์รุ่น
น้อง เพื่อเป็นการสอนแนวทางในการสอนนิสิตว่าต้องสอนอะไรบ้าง เนื่องจากรายวิชาพื้นฐานจะมีการสอนหลาย 
section จึงต้องมีมาตรฐานในการสอนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
2. การมอบหมายงานให้กับอาจารย์รุน่ใหม ่

อาจารย์ใหม่ทุกท่านจะได้รับมอบหมายงาน 2 ส่วน คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิชาการ 
 

3. ระบบและกลไกในการดึงนิสติปริญญาตรีที ่ได้รับเกียรตินยิม อันดับ 1 และ 2 เพื่อเขา้มาเปน็อาจารย์ใน
คณะฯ  

‐ กรณีที่ 1 นิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป คณะจะผลักดันให้นิสิตขอทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก เพื่อเป็นการปูทางในการกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะ 

‐ กรณีที่ 2 นิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป คณะจะส่งเสริมให้เรียนต่อปริญญาโทก่อน แล้ววางรากฐานให้
ต่อปริญญาเอก เพื่อเป็นการปูทางในการกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะ  

 
4. การขอทุนเพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  
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ถ้าเป็นทุนภายในประเทศ คณะจะมีทุนให้จํานวน 6 ทุน ส่วนทุนต่างประเทศคณะไม่ได้มีทุนให้โดยตรง แต่
จะเป็นการผลักดันให้อาจารย์ใหม่ๆ ได้ร่วมทํางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ  

 
5. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ใหม่ในการจัดทําแผนงานของคณะ 

ถ้าเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของคณะ แต่ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ ผ่านการสัมมนาบุคลากรทั้งคณะฯ และมีส่วนร่วมในการทําแผนของภาควิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนของคณะ 

 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 7 คน 

 

ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. การสนับสนนุงบประมาณพฒันาบคุลากร 

บุคลากรส่วนใหญ่จะได้รับการอบรม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย หรือที่คณะจัดให้ แต่ในส่วนของภาควิชา
จะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 

2. ความประทับใจในการปฏิบติังานทีค่ณะเกษตร 
2.1) เพื่อนร่วมงานมีความอัธยาศัยดี ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัด และภาควิชามีการสนับสนนุ

บุคลากรสายสนับสนุนให้ได้พัฒนาตนเอง 
2.2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรรุ่นเก่ากับบุคลากรรุ่นใหม ่ทําใหส้ามารถทํางานร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

3.1) คณะและภาควิชาควรมีการประชุมกันบ่อยขึ้น โดยเป็นการประชุมร่วมกันของบุคลากรทั้งคณะที่ไม่
แยกตามสายงาน 

3.2) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาของหนว่ยงานภายนอกให้มากขึ้น 
3.3) ควรมีการจัดสวัสดิการเรื่องของสุขภาพให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่นโยคะ และการออก

กําลังกายชนิดอ่ืนๆ 
3.4) ควรประชาสัมพันธ์และเข้มงวดเกี่ยวกับการแต่งกายของนิสิต เนื่องจากมีนิสิตหลายคนที่แต่งกายไม่

เหมาะสมเวลามาติดต่อราชการหรือมาเรียนที่คณะ 
3.5) ควรให้ความเสมอภาคกับทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน 
3.6) ควรวางกรอบการทํางานและการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนรวมถึงการขอตําแหน่งทางวิชาการ

ให้ชัดเจน ว่าสายสนับสนุนสามารถพัฒนาตนเองได้มากน้อยเพียงใด 
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