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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะเกษตร ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต จํานวน 19 คน 

  คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี 
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.34 4.45 4.88 4.88 4.34 4.67

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.76 2.76 5.00 5.00 2.76 3.88

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 3.96 3.96 4.75 4.75 3.96 4.59

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.87 - 5.00 5.00 4.87 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.20 4.21 4.88 4.87 4.20 4.61
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะเกษตรเป็นองค์กรที่มีความสําคัญ เป็นที่พ่ึงพาทางการเกษตรที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ 
2. คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล มีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะ ด้วยการจัดทําแผน

กลยุทธ์และการกําหนดทิศทางดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ ที่เหมาะสมกับบริบท 
3. คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของ

มหาวิทยาลัย และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการเกษตรของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี  

4. คณะและบุคลากรมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย รวมทั้งมีกระบวนการที่ดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. มีหลักสูตรด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกระดับ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสู่สากล 
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6. มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เห็นผลงานที่ชัดเจน
จํานวนมาก รวมถึงมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

7. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณชนหลายช่องทาง เช่น การ
จัดนิทรรศการ กิจกรรมชวนน้องปลูกข้าว ชาวคณะเกษตรแทนคุณ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามท่ีคณะได้กําหนดไว้ 
2. ควรมีระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจจัดต้ังเป็นรูป

ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือแนะนํา การส่งเสริมและสนับสนุน กําหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน 
รวมทั้งติดตามให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์และผู้บริหารคณะ เป็นต้น 

3. ควรวางแผนเพื่อติดตามผลจากการให้บริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนําผลมาใช้ในการวาง
แผนการบริการวิชาการในปีต่อไป และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการที่ย่ังยืนและ
เข้มแข็ง 

4. ควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อย่างต่อเนื่องจนสามารถนํามาใช้อย่าง
ได้ผล 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนคณะเกษตรในเชิงนโยบาย เพื่อให้คณะมีโอกาสแสดงบทบาททาง

สังคมโดดเด่นมากขึ้น ในการชี้นําสังคมด้านวิชาการเกษตร เพื่อคงความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดี
ของประเทศไทย 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน และกําหนดให้มีการนําไปใช้ในหน่วยงานภายใน 

 ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
  คณะเกษตร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน 
พบว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล มีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะ ด้วยการจัดทําแผนกลยุทธ์
และการกําหนดทิศทางดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ ที่เหมาะสมกับบริบท เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี
ความสําคัญ เป็นที่พ่ึงพาทางการเกษตรที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่
เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และ
กิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมวิชาการ และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุด
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการเกษตรของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มี
คุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม   
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นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1. มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมี

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกจิกรรมเสรมิทกัษะที่หลากหลาย 
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม ่  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะ
เกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมีโครงการ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 8 โครงการ สามารถดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินการที่ยังไม่สําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด จํานวน 
5 โครงการ ได้แก่ 

1. การพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

2. การปรับปรุงเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ คณะเกษตร สรุปหลักสูตรคณะเกษตรทั้งหมด และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะเกษตร เพื่อหาวิธีเพิ่มจํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะปริญญาเอก  
มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ เว็บไซต์ไทย-อังกฤษ คณะเกษตร ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 25 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัย โดยจัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางงานวิจัย ปรับปรุง
ระบบข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนเงินทุน ซึ่งนําไปสู่การวางแผนงบประมาณปรับเปลี่ยนระบบและกลไกส่งเสริมให้พันธกิจด้านพัฒนา
งานวิจัยบรรลุเป้าหมาย มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ ระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 25 

4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตร มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ เผยแพร่ผลงานวิจัย
และตอบปัญหาการเกษตร  ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 75 

5. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะกลาง (1-5 ปี) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคณะในระยะกลาง (1-5 ปี) มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะกลาง (1-5 ปี) ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 15 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 
23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 

อาคารวชิรานุสรณ ์คณะเกษตร 
เวลา 09.00 – 09.45 น.   คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะเกษตร    
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- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

- ผู้บริหารคณะเกษตรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
รายละเอียดดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

เวลา 09.45 – 10.00 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10. – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ (แบ่งเป็น 2 ห้อง) ดังนี้ 
 ห้องที่ 1 
 เวลา 13.00 – 13.30 น. 
   กลุ่มที ่1 ศิษย์เก่า (ป.ตรี 2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน) จํานวน  4  คน 
    และผูใ้ช้บัณฑิตจากภายนอก มก.  จํานวน  2  คน 
  เวลา 13.30 – 14.00 น.  
   กลุ่มที ่2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี   จํานวน  4  คน 
    และนิสิตบัณฑติศึกษา (ป.โท 2 คน/ป.เอก 1 คน) จํานวน  3  คน 
 หอ้งที่ 2 
 เวลา 13.00 – 13.30 น. 
   กลุ่มที ่3 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร    จํานวน  5 คน 
  เวลา 13.30 – 14.00 น. 
   กลุ่มที ่4 บุคลากรสายสนับสนุน    จํานวน  5  คน 
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ และ 
 พิจารณาจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน พร้อมเตรียมการนําเสนอ ผลการ
ประเมินฯ ต่อคณะเกษตร 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตร 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และ
หลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี 0และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี 
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.34 4.45 4.88 4.88 4.34 4.67

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.76 2.76 5.00 5.00 2.76 3.88

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554  
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 6 
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 3.96 3.96 4.75 4.75 3.96 4.59

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.87 - 5.00 5.00 4.87 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.20 4.21 4.88 4.87 4.20 4.61
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2  

4.70 4.61

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.71 4.62

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.87 4.87

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.88 4.88

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.44 4.15

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.43 4.20

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 6 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต     4.59 4.67

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

60 113 69.97 113 69.97 5.00 5.00

161.5 161.5 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

30 49.5 30.65 49.5 30.65 5.00 5.00

161.5 161.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 7 6 7 4.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ ร้อยละ 0 113 89.68 111 89.52 4.48 4.48
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 126 124 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 145 145 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน 223 223.00 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน 111 111 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 19 19 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 13 13 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 0 2 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ตัวหาร คณะไม่ได้หักจํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางานออกอีก 2 คน 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง

0 3.83 3.83 3.83 3.83

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 29.00 19.73 29.50 20.07 3.95
  

4.01
  147 147 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 147 147 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 4.00 2.00 5.00 2.50
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 28.00 21.00 28.00 21.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 6.00 6.00 6.00 6.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา จากเดิม 4 เรื่อง เป็น 5 เรื่อง  

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 22.25 76.72 16.25 56.03 5.00
  

5.00
  29 29 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 29 29 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 1 0.25 1 0.25
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 8 6.00 4 3.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 16 16.00 2 2.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้น ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 11 11.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

ระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. จากเดิม 8 เรื่อง เป็น 4 เรื่อง  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลฯ ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4  
จากเดิม 16 เรื่อง เป็น 2 เรื่อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 
จากเดิมไม่มี เปน็ 11 เรื่อง 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 850.00 5.26 850.00 5.26 4.39 4.39

161.50 161.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 2 0.00 2 0.00

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 30 60.00 30 60.00

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 49.5 247.50 49.5 247.50

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 7 21.00 7 21.00

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 23.5 141.00 23.5 141.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1.5 4.50 1.5 4.50

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8 40.00 8 40.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 32 256.00 32 256.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 8 80.00 8 80.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     4.42 3.88

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 27,000 90,986,945.00 574,050.13 65,543,196.76 413,521.75 5.00 5.00

158.50 158.50 

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากการคํานวณขอ้มูลเงินสนับสนุนวิจัยงานวิจัย คณะนับรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ จากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท้ังหมด ไม่ได้หักบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานอื่นออก  

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 122.00 74.6 122.25 74.8 5.00 5.00

163.5 163.5 

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 161.5 161.50 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 2 2 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 82 20.50 82 20.50

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 28 14.00 28 14.00

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

2 1.50 1 0.75

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 86 86.00 0 0.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

0 0.00 87 87.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
จากเดิม 2 เรื่อง เป็น 1 เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 จํานวน 86 เรื่อง ไม่มี แต่อยู่ในการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  จาํนวน 87 เรื่อง แทน 

6 
(สมศ.)

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 10 6.12 13 7.95 1.53 1.99

163.5 163.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 6 10 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 4 3 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0 

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จาก 6 เรื่อง เป็น 10 เรื่อง และการใช้ประโยชน์เชิง
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

พาณิชย์ จากเดิม 4 เรื่อง เป็น 3 เรื่อง  

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 42.25 25.84 4.25 2.60 5.00 1.30

163.5 163.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 38 9.50 0 0.00

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 42 21.00 0 0.00

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 13 9.75 3 2.25

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2.00 2.00 2.00 2.00

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นลักษณะบทความ
วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด จากเดิมมี 13 
เรื่อง เป็น 3 เรื่อง  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.00 5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 0 41.00 66.13 31.00 55.36 5.00 5.00

62.00 56.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 16 22 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 10 7 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 15 2 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  
  

เป้า
หมาย 
ปี 

2554

ผลการดาํเนินงาน  
(ปีการศึกษา  ปีงบประมาณ  ปปีฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

กษ. กรรมการ กษ. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

  - โครงการกิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง 62 56 
    

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน จากเดิม 16 เรื่อง เป็น 22 เรื่อง ใช้ในการพัฒนาการวิจัย จากเดิม 10 เรื่อง เป็น 7 เรื่อง และใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย จากเดิม 15 เรื่อง เป็น 2 เรื่อง โดยมีโครงการกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด จํานวน 56 เรื่อง 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  4.59 4.59

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 3.96 3.96 3.96 3.96

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.93 4.93

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.87 4.87 4.87 4.87



 19 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณบดีและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะ ด้วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบท 
2. ผู้บริหารนําระบบประกันคุณภาพมาเป็นเครื่องมือชี้นําในการพัฒนาคุณภาพคณะอย่างเป็นระบบ

และเกิดประสิทธิผล 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การติดตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการคณะ เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2553 ที่กําหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 37 โครงการ และ 46 ตัวบ่งชี้ 

2. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามท่ีคณะได้กําหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใช้รหัสกํากับไว้กับยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการเพื่อช่วยในการสื่อสารและ

เข้าใจได้ง่ายขึ้น  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้
คุณภาพระดับดีมาก   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะเกษตรเป็นองค์กรที่มีความสําคัญ เป็นที่พ่ึงพาทางการเกษตรที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ 
2. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล 

โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย  
3. มีหลักสูตรด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกระดับ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ สนับสนุนการผลิต

บัณฑิตสู่สากล 
4. คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของ

มหาวิทยาลัย และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการเกษตรของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี 
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5. มีกิจกรรมและงบประมาณส่งเสริมศักยภาพให้นิสิตเข้าสู่สากล โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การประชุมวิชาการ 

 
  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ให้ชัดเจน และติดตามการพัฒนาที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น 
2. ควรหากลยุทธ์ที่มาขับเคลื่อนให้มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้เพิ่มขึ้น เช่น 

การทําความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการทําวิจัย 
3. ควรมีระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจจัดต้ังเป็นรูปของ

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือแนะนํา การส่งเสริมและสนับสนุน กําหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน 
รวมทั้งติดตามให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์และผู้บริหารคณะ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรให้ความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนานิสิต และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นิสิตมี
การพัฒนา  

2. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ครอบคลุมดูแลนิสิตทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ
นิสิต และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

3. คณาจารย์ให้ความสําคัญกับการพัฒนานิสิตเป็นอย่างมาก 

 แนวทางเสริม 
- การจัดทําแผนกิจกรรม ควรให้เกิดความสอดคล้องที่ชัดเจนกับบัณฑิตพึงประสงค์ และการกําหนด

ผลลัพธ์การเรยีนรู้หลักสูตร ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดพ้ืนที่การทํากิจกรรมของนิสิตให้เพียงพอ และสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อการพัฒนานิสิตตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะและบุคลากรมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย รวมทั้งมีกระบวนการที่ดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะให้ความสําคัญต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเชิงรุกที่หลากหลายทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  

3. มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจํานวนมาก 
4. เงินสนับสนุนการวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก 

 แนวทางเสริม 
- คณะเกษตรควรแสดงบทบาททางสังคมโดดเด่นมากขึ้น ในการชี้นําสังคมด้านวิชาการเกษตร เพื่อคง

ความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประเทศไทย โดยหารือกับมหาวิทยาลัยให้มีการสนับสนุน
คณะในเชิงนโยบายให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีกิจกรรมการบูรณาการภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

2. มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เห็นผลงานที่ชัดเจนจํานวน
มาก รวมถึงมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- ควรวางแผนเพื่อติดตามผลจากการให้บริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนําผลมาใช้ในการวาง
แผนการบริการวิชาการในปีต่อไป และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการที่ย่ังยืนและ
เข้มแข็ง 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

2. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านนี้สู่สาธารณชนหลายช่องทาง เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมชวนน้อง
ปลูกข้าว ชาวคณะเกษตรแทนคุณ 

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. เอกสารที่แนบเพื่อเสนอผลการดําเนินงานควรนําเสนอโครงการที่เป็นการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เท่านั้น แต่ที่เสนอมาเป็นรวมกิจกรรมทั้งหมด หรือต้องสรุปภาพขององค์ประกอบนี้ 

2. การเผยแพร่กิจกรรมตามองค์ประกอบนี้ โดยเป็นภาพเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ 
3. ควรมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพิ่ม โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างการเกษตรกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อคณะเกษตรในเว็บไซต์ของคณะ 
4. การประเมินความพึงพอใจ ควรนําเสนอระดับความพึงพอใจ โดยระบุค่าเฉล่ีย พร้อมค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน รวมแต่ละข้อ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรวัดเป็น 5, 4, 3, 2, 1 การแปลผล ควรเป็น 
4.50 ขึ้นไป  หมายความว่า  พึงพอใจมากที่สุด   ไม่ใช่ 4.20-5.00 
3.50-4.49  หมายความว่า พึงพอใจมาก  ไม่ใช่ 3.41-4.20 
2.50-3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง ไม่ใช่ 2.61-3.40 
1.50-2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย  ไม่ใช่ 1.81-2.60 
ตํ่ากว่า 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด ไม่ใช่ 1.00-1.80 
เพราะในตอนวัดใช้ช่วงห่างกัน 1 คะแนน ดังนั้น การแปลผลก็ต้องห่างกัน 1 คะแนนด้วย แต่ที่

เสนอมาห่างกันเพียง 0.8 คะแนน เช่น คนตอบ 4 คน ระบุ 5 = 1 คน ระบุ 4 = 3 คน ค่าเฉลี่ย = 5(1) + 4(3) = 
4.25 ซึ่งเกณฑ์เก่าแปลว่า มากที่สุด แต่ควรจะอยู่ระดับมากเท่านั้น เพราะตอบ 4 ถึง 3 คน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี

4
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คะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล ที่ใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
คณะได้ครบทุกพันธกิจ  

2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดีที่ชัดเจน และนําไปประกอบการพัฒนาคณะได้ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การถ่ายทอดกลยุทธ์และแผนดําเนินงานจากคณะไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยัง
ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้การติดตามประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

2. ควรกระตุ้นให้คณะและหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ตลอดจน
มีแหล่งจัดเก็บความรู้เพื่อเผยแพร่ อันส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะในระยะยาวอย่างมั่นคง 

3. ควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อย่างต่อเนื่องจนสามารถนํามาใช้อย่าง
ได้ผล 

4. การจัดการบริหารความเสี่ยง ขาดการติดตามตัวช้ีวัด ความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์ 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการแยกประเภทรายรับ-รายจ่ายไว้อย่างดี 
2. เงินผ่านการโอนบัญชีเท่านั้น ไม่มีการรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ เป็นการลดภาระงาน และปิดก้ันการ

ทุจริต 
3. มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นไตรมาสอย่างครบถ้วน และมีการตรวจสอบการติดตามการใช้เงิน

อย่างสม่ําเสมอ 
4. มีการตรวจเช็ค (cross check) ระบบบัญชีระหว่างเจ้าหน้าที่คณะกับภาควิชา  
แนวทางเสริม 
- ควรมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่วางไว้ 
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 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดประเภทรายรับตามหมวดหมู่ ตามประเภทของเงินที่รับเป็นรายได้ จําแนกเป็นรายเดือน 

จําแนกตามบัญชี เช่น เงินวิจัย เงินโครงการอบรม เงินค่าเช่าห้องประชุม ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ตัดสินใจ และการวางแผนในอนาคตได้ ทั้งการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และวางแผนระยะเวลาการทํากิจกรรม 

2. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ความสอดคล้องรายรับ-รายจ่ายแต่ละประเภท ว่าเป็นตามแผน ตามนโยบายที่
กําหนดหรือไม่ และควรวิเคราะห์ลึกลงไปในแต่ละประเภท โครงการ พร้อมเสนอแนวทางการจัดสรรในอนาคต 
โดยคํานึงสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย จากเอกสารที่เสนอมามีการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ระบุมีเงินเหลือ-
ขาด ตามเอกสาร 8.1-5-4 และวิเคราะห์ระบุสาเหตุ โดยภาพรวม เช่น ระบุว่า ขาดทุน ติดลบ เป็นผลมาจาก
เงินเดือนเพิ่มระหว่างปี เสนอว่า ควรของบประมาณเพิ่ม รับนิสิตเพิ่ม และปรับเทคโนโลยีสารสนเทศให้คล่องตัว 

3. เนื่องจากจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เจ้าหน้าที่ต้องทํางานมากคือ ทํา 3 หน้าที่ ได้แก่ ทําบัญชี
สําเร็จรูป ทําการตรวจเช็ค (cross check) ระหว่างคณะกับภาควิชา และทํารายงานไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) ดังนั้น 
ควรจัดหาระบบที่ช่วยการปฏิบัติงาน และพัฒนาความสามารถของบุคลากร และจัดหาจํานวนบุคลากรได้
สอดคล้องกับปริมาณงาน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการแต่งต้ังผู้บริหารรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในถึง 2 คน แสดงถึงวิสัยทัศน์ และกลไก

การบริหารที่ดีของคณบดีและทีมผู้บริหาร 
2. มีการทํา SAR ระดับภาควิชา มีคุณภาพและสมบูรณ์ 
3. มีการนําผลจากประกันคุณภาพตามข้อที่ควรพัฒนามาปรับปรุง โดยจัดกิจกรรมต่างๆ และระบุ

ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ (KM) ตามกลยุทธ์ของคณะให้หลากหลายวิธีมากขึ้น เพื่อ

เพิ่มความสําเรจ็ของโครงการได้มากกว่าร้อยละ 25 ตามเอกสาร 9.1-5-1 
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2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต ควรมีการสรุปผลเป็นข้อความ 
โดยพิจารณาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากตาราง เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ที่เด่นและอัตลักษณ์ที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุง (9.1-7-2) โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้
คุณภาพระดับดี และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 4.33 4.46 5.00 5.00 4.33 4.46

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 4.82 4.81 4.81 - 4.75 4.72 4.86 4.85 4.75 4.82

  มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 3.96 3.96 4.71 4.71 3.96 4.62

  มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

5.00 4.90 4.89 4.89 - 4.88 4.88 4.93 4.92 4.88 4.91

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.76 2.76 5.00 5.00 2.76 3.66

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.20 4.21 4.88 4.87 4.20 4.61
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
  - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้าง
บัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ให้นิสิตเข้าสู่สากล ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ังบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.82 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล ที่ใช้
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ โดยมีคณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทาง
วิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีบุคลากรศักยภาพสูงด้าน
การวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก รวมทั้งมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการที่ดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.87 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ 
สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองดา้นการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+ สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+ สกอ. สมศ. รวม
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มก. มก. 

1. ด้านนิสิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - 5.00 4.33 4.46 5.00 5.00 4.33 4.46

2. ด้าน
กระบวนการภายใน

5.00 4.82 4.81 4.81 - 4.75 4.72 4.86 4.85 4.75 4.82

3. ด้านการเงิน - 4.71 4.71 4.71 - 3.96 3.96 4.71 4.71 3.96 4.62

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 4.90 4.89 4.89 - 4.88 4.88 4.93 4.92 4.88 4.91

เฉลี่ยภาพรวม - 5.00 5.00 5.00 - 2.76 2.76 5.00 5.00 2.76 3.66
ผลการประเมิน 5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.20 4.21 4.88 4.87 4.20 4.61

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้าง
บัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ และมีการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ครอบคลุมในการดูแลนิสิต นอกจากนี้ มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.82 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล ด้วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
คณบดีที่ชัดเจน และนําไปประกอบการพัฒนาคณะได้ โดยดําเนินงานตามระบบและกลไกในแต่ละพันธกิจได้เป็น
อย่างดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการ
ของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีคณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับ
ศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถชี้นําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม และมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
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การตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จํานวนมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ 
สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.70 4.70 4.70 - 4.41 4.17 4.77 4.77 4.41 4.69

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00

   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.39 4.39 4.80 4.80 4.39 4.73

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 4.67 4.67 4.67 - 4.41 3.96 4.67 4.67 4.41 4.57

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.15 4.22 5.00 5.00 4.14 4.55

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 4.46 5.00 5.00 4.33 4.66
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.76 2.76 5.00 5.00 2.76 3.88

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.20 4.21 4.88 4.87 4.20 4.61
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย   

4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.57 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้าน
ปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์
จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตร
ของประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของ
คณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.66 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีการ
ดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้าง
บัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลายมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเงินสนับสนุนการวิจัยอยู่
ในเกณฑ์ที่สูงมาก มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เห็นผลงานที่ชัดเจน
จํานวนมาก รวมถึงมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการทั้งการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มอาจารย ์  จํานวน 4 คน 
1. การจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในระดับคณะ 

- ไม่มีในระดับคณะ  แต่จะมีจัดสรรในระดับภาควิชา และคณะจัดสรรให้ในส่วนของการนําเสนอผลงานวิจัย 
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

2. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย  
3. ความช่วยเหลือของคณะในการประสานงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก  ส่วนใหญ่จะใช้ความสัมพันธ์ของตัว

อาจารย์เอง  
4. อาจารย์มีความเข้าใจในความหมายของการจัดการความรู้เรื่องการวิจัย คือ  

- การเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อเป็นฐานข้อมูล  
- การเชิญอาจารย์ที่มีความรู้มาให้ความรู้ 

5. อาจารย์รับทราบทิศทางการบริหารงาน นโยบาย ตาม 4 พันธกิจของคณะ คือ  
- หัวหน้าภาควิชาจะจัดทําแผนซึ่งสอดคล้องกับแผนของคณะ 
- คณะถ่ายทอดจากการสัมมนาอาจารย์ 

6. ระบบสารสนเทศของคณะที่จัดให้กับอาจารย์ ต้องการให้มีการเพิ่มเติมในเรื่อง 
- มีบุคลากรที่จัดทําและดูแลเว็บไซต์ให้กับภาควิชา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เวลา 
- นิสิตสามารถดูเอกสารการสอนจากระบบ max learn  

7. ความคิดเห็นที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีความยุ่งยากแต่สามารถนําไปบ่งชี้ผลงานได้ ว่า ควรพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลการดําเนินงานอย่างไร 
- การจัดทํารายงาน SAR จะช่วยกันทํา อาจารย์แต่ละท่านมีความรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ  
- ตัวบ่งชี้มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ทําให้ไม่สามารถนํามาเทียบเคียงกันได้  
- ภาควิชากีฏวิทยาปัจจุบันมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภาควิชา  
- งานวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลจากตัวอาจารย์ ไม่มีแผน เคยมีการหารือร่วมกันแต่ไม่สําเร็จ ไม่สามารถนํา

ระบบประกันคุณภาพมาใช้ได้  
8. ความรู้สึกของการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- เงินเดือนที่ได้รับมีการปรับใหม่ไม่เท่าเทียมกัน 
- การสนับสนุนทุนวิจัย ทุนศึกษาต่อให้กับบุคลากร ที่จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง 
- มีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
- มีโอกาสได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ จากหน่วยงานและบุคคลภายนอกมากกว่า 
- การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ ดําเนินการได้สะดวก  

9. ความเสี่ยงที่พบ 
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- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ มีน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์กระชั้นชิดเกินไป  
- รอยต่อระหว่างอาจารย์รุ่นเก่า และรุ่นใหม่ การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ 
- จํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทลดลง เนื่องจากมีราชมงคล และราชภัฏ เปิดสอนมากขึ้น 
- หลักสูตรที่ต้องปรับเพื่อรองรับ AEC เช่น หลักสูตรสัตวบาล เป็นสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 

10. จุดแข็ง คือ การได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรมาก  
11. โครงการพัฒนาวิชาการฯ ที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 4 คน 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ และมีความคิดเห็นว่าดี ได้แก่ 

- เทศกาลปีใหม ่สงกรานต์ งานเกษียณ และกจิกรรม Big Cleaning Day  
- กิจกรรมพัฒนาตนเอง อบรมภาษาอังกฤษทั้งอาจารย์และบุคลากร โดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมาช่วยสอน 

เรียนอาทิตย์ละ3 วัน ใช้เวลาหลังเลิกงาน 
- มีการประเมินการจัดกิจกรรม และนํามาจัดให้บุคลากร โดยพิจารณาจากหัวข้อที่บุคลากรต้องการ

เรียงลําดับจากมากไปน้อย เช่น โยคะ การฝึกอบรมทางวิชาชีพ  
- การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา มีการดําเนินงานในหัวข้อ การ

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการลาออกของบุคลากร การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
- หน่วยอาคาร มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เดือนละครั้ง มีการปรึกษาหารือพูดคุยร่วมกันใน

การทํางาน แต่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของการจัดกิจกรรม KM  
2. รับทราบนโยบายของคณบดี  

- เอกสารที่แจกเผยแพร ่
- คณบดีแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ผ่านหวัหน้าภาควิชา และหัวหน้าภาควิชาแจ้งให้

บุคลากรในภาควิชา 
3. ความเสี่ยงที่พบ 

- ความปลอดภัยเรื่องการเข้า-ออก ของอาคารใหม ่
- ห้องพักอาจารย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากภาควิชาส่งเสริมฯ มอีาจารย์ 8 คน อยู่ในห้องเดียวกัน 

ผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 2 คน 
1. บัณฑิตที่จบจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- มีบุคลิกภาพ และวิธีคิดแตกต่างกันในแต่ละสาขา ตระหนักถึงความเป็นพี่เป็นน้อง ความผูกพัน การ
ประสานงานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีมาก 

- การเลือกรับบัณฑิต ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละบริษัท คือ ไม่เน้นวิชาการมาก เน้นความรับผิดชอบ 
เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบ และมีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับบัณฑิตที่รับเข้า
ทํางาน เป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งคิดว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  

- ทักษะการขับรถได้ 
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2. เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น 

- บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทํางานได้ดีกว่า รักศักด์ิศรี สูง้าน อดทน มีความเข้มแข็ง มี
ความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาการรับเฉพาะพวกพ้อง มากกว่าความสามารถ 

- มีปัญหาทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี แต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกต่างกับอดีต 

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาอื่น แต่ถ้ามทีักษะภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบ 
และมีโอกาสก้าวหน้าดีกว่า 

3. การบริหารจัดการของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละองค์กร 

- มีการกําหนดอัตราเงินเดือน เป็นไปตามฐานเงินเดือนที่รัฐบาลกําหนด และมีการปรับอัตราค่าตอบแทน
เพิ่มเติมในกรณีมีประสบการณ์ 

- บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่มีอัตราการเข้า-ออกมากกว่าสถาบันการศึกษาอื่น เนื่องจากมี
โอกาสเลือกงานที่ดีกว่า ต้องการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น มีอาชีพเป็นของตนเอง 

- มีการสนับสนนุให้ศึกษาต่อ   
4. การคัดเลือกบัณฑิตเข้าทํางาน 

- ผู้ใช้บัณฑิตใหค้วามสําคัญกบัการคัดเลือกบัณฑิตที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากจะมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า 

- บัณฑิตในปัจจบัุน มีบุคลิกภาพที่ไม่สามารถกระทบได้มาก และเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ 

- การเลือกเพศเข้าทํางาน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานที่รับ โดยเปิดโอกาสและให้ความเท่า
เทียมกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องการเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

- ให้ความสําคญัด้านความปลอดภัย และการเดินทางสําหรับบุคลากรทุกคน 
5. มีการใช้บริการและรับข้อมูลขา่วสารจากคณะ โดยมีการทํางานร่วมกันกับคณะ  
6. ข้อเสนอแนะ 

- ควรเปิดโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะเรื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถส่งบุคลากรมารับการฝึกอบรมได้มากขึ้น ควรมีการประสาน
ความร่วมมือกับบริษัทมากขึน้ 

7. บัณฑิตที่จบคณะเกษตรส่วนใหญม่ีจํานวนลดลง ส่งผลต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันบัณฑิตสนใจศึกษา
ต่อ และทํางานของตนเองมากขึ้น  

 
ศิษย์เก่า  จํานวน 2 คน 
1. การพัฒนานิสิตของคณะ 

- มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานิสิตจํานวนมาก  

- มีการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิต 
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- อาจารย์สอนมีความรู้เป็นอย่างดี สอนให้รู้จกัคิด รู้จักการบริหารจัดการมากกว่าการปฏิบัติ เมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เน้นการปฏิบัติ 

- มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ให้นิสิตได้รับทราบ 
2. คณะมีแนวทางการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น  

- กําหนดให้นิสิตดูแลนิสิตชาวต่างชาติ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษา  

- เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นระหว่างสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

- อาจารย์บางท่านมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 
3. ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มเติมพ้ืนฐานความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้นิสิตเลือกเรียนมากขึ้น  

- ควรมีโครงการจัดหางานให้กับนิสิตมากขึ้น 
 
นิสิตปัจจบุัน จํานวน 7 คน 
1. นิสิตมีปัญหาทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ คณะมีแนวทางแก้ไข คือ 

- มีการส่งเสริมให้นิสติแลกเปลีย่นมาสอนภาษาต่างประเทศให ้

- มีการส่งเสริมให้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คณะจัด เช่น จากคณะมนุษยศาสตร์ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างน้อย 

- การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นิสิตรับทราบจากคณะตั้งแต่วันปฐมนิเทศ 
2. นิสิตส่วนใหญส่นใจศึกษาต่อทางการเกษตร  
3. การเปิดสอนหลักสูตรของคณะ 

- ควรปรับปรุงให้มีการฝึกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิตมากขึ้น  

- เทคนิคการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่ทีมุ่่งเน้นภาคทฤษฎี มากกว่าฝึกทักษะการปฏิบัติ ควรให้อาจารย์รุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้จากอาจารย์เก่า ซึ่งมีเทคนคิการสอนภาคปฏิบัติที่ดี และสอดแทรกประสบการณ์ไว้ในเนื้อหา
การสอน 

- แต่ละสาขามีเนื้อหาที่มุ่งเน้นทางด้านการเกษตร สามารถวางแผนการบริหารจัดการในภาพรวมได้ดี  

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก มุง่เน้นการทําวิจัย ซึ่งนิสิตต้องเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย อย่างไรก็ตาม มี
ปัญหาในการสบืค้นข้อมูลนอกมหาวิทยาลัย ทําให้การสืบค้นข้อมูลไมส่ะดวก ควรกําหนดสิทธ์ิให้นิสิต
สามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกได้ 

- มีข้อบังคับกําหนดให้นสิิตระดบับัณฑิตศึกษาทุกคนต้องตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ จึงจะสําเร็จการศกึษาได้  
4. ข้อเสนอแนะ 

- ควรส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีศักยภาพและสามารถเป็นผู้นําทาง
การเกษตรได้  
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- มีความเข้มแขง็ด้านวิชาการเกษตร ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรธุรกิจ เกษตรยั่งยืน จึงควรสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการเกษตรและอาชีพเกษตรกรให้สังคมรู้จกัมากขึ้น โดยอาจเพิ่มหลักสตูรธุรกิจการเกษตร 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม หรือมหีลักสูตรสองปริญญา  

- คณะเกษตรเป็นคณะแรกทีม่คีวามเข้มแข็งทางการเกษตร แต่ยังไม่สามารถชี้นําสังคมได้อย่างชัดเจน เช่น 
นโยบาย Food Safety  

- ควรสร้างบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณทางการเกษตร ที่มีความสนใจเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างแท้จริง 

- ควรมีหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต เข้ามามีส่วนร่วมโครงการนําเสนอผลงานของนิสิต  เพื่อเป็น
ช่องทางให้บัณฑิตเป็นที่รู้จักของนายจ้างเพ่ิมขึ้น และสามารถจองตัวเข้าทํางานได้ก่อนสําเร็จการศึกษา 

5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้รุน่น้องเห็นความสําคัญทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น การปลูกข้าวและ
การเก็บเกี่ยว โครงการเลี้ยงไก่ ต้ังแต่ฟักไข่ การดูแลเลี้ยงดู จนถึงการนําไปขาย ทําให้รู้จกัมูลค่าเพิ่มขึ้น มีการ
สอนเสริมเชิงการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร กับคณะ
เศรษฐศาสตร ์

6. วิชาพื้นฐานของคณะเกษตร ควรเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรยีนได้ แต่ไม่ควรเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะ เพื่อให้
บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้ได้หลากหลายขึ้น  

7. บัณฑิตทํางานได้ไม่นาน ต้องการเรียนรู้การทํางาน สร้างฐานะ และการปรับตัวเองขึ้นไป 
8. มีการบังคับให้นิสิตทําปัญหาพิเศษ และพัฒนาต่อยอด เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนมากขึ้น  
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 
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