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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 -        

31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน บุคลากร จํานวน 7 

คน นิสิต จํานวน 7 คน และศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 2 คน 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 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 4.60 4.67 4.88 4.88 4.60 4.77

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 4.33 4.50 4.50 - - - 4.33 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.57 4.57 5.00 5.00 4.57 4.79

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.23 4.23 4.50 4.50 4.23 4.45

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.65 - 4.00 4.00 4.65 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.53 4.56 4.56 5.00 4.69 4.71 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและพอเพียงกับการดําเนินภารกิจของคณะฯ เช่น อาคาร

สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพของอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทาง

วิชาการและมีช่ือเสียง  รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งส่งผลให้ได้

ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าสู่ระบบ   

2. คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทําให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร 

3. คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ   

4. คณะฯ มีผลงานวิจัยและการบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยให้

สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความจําเป็นในการใช้งาน 
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2. คณะฯ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าและองค์กรภายนอกให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความ

แข็งแกร่งในการดําเนินงานของคณะฯ   

3. คณะฯ ควรส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเข้มแข็ง

ย่ิงขึ้น 

4. คณะฯ ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมศักยภาพของนิสิตในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. แม้คณะฯ  มีการจัดการความรู้แต่ยังไม่มีการจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่และ

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

2. ในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ส่วนใหญ่ขาดการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนา

และปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่และเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

2. ควรนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้งควร

พัฒนาฐานข้อมูลของคณะฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. ควรพิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต

ให้ทั่วถึงทุกภาควิชา 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลความพึงพอใจรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ของนิสิตให้เหลือภาคเรียนละครั้ง เนื่องจากบางรายวิชามีอาจารย์สอนหลายท่าน โดยบางท่านสอน

ช่วงครึ่งเทอมแรก บางท่านสอนครึ่งเทอมหลัง แต่ให้ประเมินอาจารย์ทั้งครึ่งเทอมแรกและหลัง ทํา

ให้นิสิตเกิดความสับสนในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลกัสตูรในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งใน

ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีความสามารถในการ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือทัง้ภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนานิสิตและคณาจารย์

อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนจากประสบการณ์จริง ที่ทําให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี และประสบผลสําเร็จ 

2. ด้านการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างเด่นชัด อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มศีักยภาพสูงในการทําวิจัยให้ประสบ

ความสําเร็จในด้านการวิจัยได้ ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก และยัง

เป็นผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก 
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3. ด้านการบริการทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกให้บริการประสานงานการ

พัฒนาวิชาการ และการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างผลงานบริการวิชาการที่สังคมอันส่งผลดีต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะฯ แต่คณะไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการ

สอนและการวจิัย จึงไม่สามารถนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพสงูขึ้นได้  

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนสิิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
คณะฯ มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 21 โครงการ มีการดําเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 5 กิจกรรม 

และยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. คณะฯ ยังขาดการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ เนื่องจาก ขาดความพร้อมด้าน

บุคลากร 

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 6 – 8 

กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.53 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ

กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
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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 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 5518 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ณ ห้องประชมุ 5502 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2554 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง 5519 

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้อง 5522 

วันที ่5 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 5522 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 - เย่ียมชมภาควชิาเทคโนโลยกีารบรรจุและวัสด ุ เวลา 09.00 – 09.50 น. 
 - เย่ียมชมภาควชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร เวลา 09.50 – 10.40 น. 
 - เย่ียมชมภาควชิาวิทยาการสิง่ทอ     เวลา 10.40 – 11.30 น. 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 5519 

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 5518 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี   จํานวน 7 คน 

- ปริญญาตรี คละชั้นปี  จํานวน 3 คน 

- ปริญญาโท คละชั้นปี  จํานวน 2 คน 

- ปริญญาเอก คละชั้นปี  จํานวน 2 คน 

เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  จํานวน 2 คน  

เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง จํานวน 7 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ        

ห้อง 5522 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ หอ้ง 5522 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 5519 

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของหน่วยงาน รับทราบ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 

พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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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 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมี

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.87 4.65   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.83 4.63   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 7 5.00 4.00 ไม่พบเกณฑ์ข้อที่ 7 ไม่เป็นการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.77 4.77   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 5 4.00 4.00 เกณฑ์ข้อที่ 3 ไม่พบเอกสารการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงานตามมคอ.2 ใน

หลักสูตรที่ได้เริ่มใช้ มคอ.2 ในปี

การศึกษา 2554 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

ร้อยละ 

60 

82 81.188 82 81.188 5.00 5.00   

101 101
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อย

ละ 

(เงื่อน

ไข 1) 

ร้อยละ 

30 

32 31.683 32 31.683 5.00 5.00   

101 101

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั

ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.67 4.33   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 ข้อ 6 ไม่ปรากฏการนําผลการ

ประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนหรือ

กิจกรรม หลักฐานที่ใช้เป็นเพียง

รายงานผลการดําเนินงาน 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.83 4.79   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 7 4.00 5.00 พบข้อ 7 มีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงงานวิจัย 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่ว

น 

400000 80,536,779.00 856,774.

24 

80,536,779 856,774.

24 

5.00 5.00   

94.00 94.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 ไม่มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.65 4.45   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานในการนํา

ความรู้จากการจดัการความรู้มา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.93 4.33   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 7 5.00 4.00 เกณฑ์ข้อ 3 ไม่พบตัวบ่งชี้

เพิ่มเติมของคณะฯ ตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์ข้อ 9 ยังไม่พบแนว

ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่

คณะพัฒนาขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. ทุกหน่วยงานภายในได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะฯ 

3. มีการบริหารจัดการที่เอื้อให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะฯ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไม่มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกปี 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกปี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีจํานวนมากเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21.62 

2. มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม และบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สร้างระบบความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ

ย่ังยืน  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ยังไม่ครบทุกหลักสูตร 

2. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนยังมีน้อย และ website เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

3. การมีส่วนร่วมของนิสิตในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบาง
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รายวิชามีน้อยกว่าร้อยละ 50 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา (มคอ.) ให้ครบทุกหลักสูตร

ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีบทบาทหลักในการดําเนินงาน 

2. ควรสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุง website เครือข่ายการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมยั  

3. ควรกระตุ้นให้นิสิตเข้าประเมินรายวิชาให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และชี้แจงให้นิสิตเข้าใจ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการประเมินรายวิชา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเชื่อมโยงระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยเฉพาะ

กิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ขยายฐานความเข้มแข็งสู่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันการจัดกิจกรรมฐานบัณฑิตศึกษายังอิงอยู่

กับกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะฯ ยังไม่ได้นําผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมในการพัฒนานิสิต 

2. คณะฯ ยังไม่ได้นําผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนและกิจกรรมการพัฒนานิสิตอย่างเป็นรูปธรรม  

2. ควรนําผลการประเมินสู่การปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์

ของคณะอย่างเด่นชัด 

2. คณะฯ มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายวิจัยจากภายนอก 

3. คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก  

4. คณะฯ มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นจํานวนมาก  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกให้บริการประสานงานการพัฒนาวิชาการ และการบริการวิชาการที่

เข้มแข็ง 

2. คณะฯ มีความสามารถในการสร้างผลงานบริการวิชาการซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของคณะฯ    

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการประเมินความสําเร็จ ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การมอบหมายผู้รับผิดชอบพิจารณาวิธีการประเมินและ

ดําเนินการเพื่อการพัฒนาต่อไป 

2. ควรประเมินผลการบริการวิชาการในภาพรวมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงในปีที่ผ่านมา 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2. พ้ืนที่บางส่วนของคณะฯ ได้รับการออกแบบและตกแต่งเหมาะสม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสิตและบุคลากร 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ ควรสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ครอบคลุมทุกส่วนของคณะฯ เพื่อให้เกิด

บรรยากาศที่สะอาดและสวยงาม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
-  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว

บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารทุกระดับของคณะฯ มีภาวะผู้นําในการขับเคลื่อนการดําเนินการตามพันธกิจของคณะฯ  

2. มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะฯ ยังไม่ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

2. คณะฯ ยังไม่ได้นําความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

2. ควรนําความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีศักยภาพในการหารายได้จากการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

2. คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิผลเอื้อต่อการดําเนินการตามพันธกิจของ

องค์กร  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของคณะฯ  

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

2. ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ในหน่วยงานอื่นสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  

2. คณะฯ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 4.55 4.64 5.00 5.00 4.55 4.64

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 4.53 4.56 4.56 - 4.81 4.84 4.62 4.65 4.81 4.69

   มาตรฐานที่ 2 

ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการ

บริหารการ

อุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 4.57 - 4.23 4.23 4.57 4.57 4.23 4.53

   มาตรฐานที่ 2 

ข ด้านพันธกจิ

ของการบรหิาร

การอดุมศึกษา  

5.00 4.50 4.56 4.56 - 4.91 4.96 4.64 4.69 4.91 4.77

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.57 4.57 4.50 4.50 4.57 4.54

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.53 4.56 4.56 5.00 4.69 4.71 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี

คะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 

ได้คุณภาพระดับดีมากเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดการเรียน

การสอน มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไก

ในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน

ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- 4.43 4.50 4.50 5.00 4.70 4.74 4.50 4.57 4.70 4.63

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.72 4.74 4.60 4.60 4.72 4.63

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21

 

มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

4. ด้านบุคลากร

และการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.63 4.63 4.75 4.75 4.63 4.69

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.53 4.56 4.56 5.00 4.69 4.71 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน 

และศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามควรเพิ่ม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลได้รวดเร็วเพิ่มขึ้น 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การสนับสนุนและส่งเสริมในกากรพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์

และสายสนับสนุน อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน

ให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ และมีการดําเนินการทางด้านการเงินที่

สอดคล้องกับพันธกิจ มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายวิจัยจากภายนอก 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75  ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ที่มีคุณศักยภาพสูง ทั้งด้านการเรียน

การสอนและการวิจัย มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน

การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก

ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63  ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.57 4.52 4.62 4.62 4.57 4.60

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.82 4.82 4.80 4.80 4.82 4.80
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร

จัดการ 
- 4.33 4.33 4.33 - 4.44 4.23 4.33 4.33 4.44 4.32

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.56 4.63 4.63 5.00 4.72 4.74 4.64 4.70 4.72 4.71

   1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 
- 4.50 4.67 4.67 5.00 4.55 4.64 4.60 4.75 4.55 4.65

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.57 4.57 5.00 5.00 4.57 4.79
   3) ด้านการใหบ้ริการ

ทางวิชาการแกส่ังคม 
- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ด้านการทาํนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.53 4.56 4.56 5.00 4.69 4.71 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน

เฉลี่ย 4.33   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี

คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 

4.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บริหาร 6 คน 
1. อาจารย์ของคณะฯส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสูง  

2. จุดแข็งคือเป็นคณะฯอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์

ค่อนข้างครบครันและทันสมัยระดับโลก เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติได้จํานวนมาก มีนิสิตที่เก่งและมีความสามารถ 

3. คณะฯควรเสริมสร้างจุดแข็งในเรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาอาเซียน การสร้าง

ความเป็นสถาบันระดับโลก การปรับใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็น

อาเซียน 

4. ความร่วมมือทางวิชาการภายในคณะฯส่วนใหญ่เน้นเฉพาะภายในภาควิชา ความร่วมมือระหว่างภาควิชา

ฯ ต่างๆยังมีจํากัด 

5. คณะฯมีพัฒนาการด้านร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมาก ทําให้มีโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

6. คณะฯส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์เป็นประจํา โดยจัด KM 1 ครั้งต่อปี 

7. นิสิตปริญญาตรีในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร แต่สามารถให้คําแนะนําและ

สอนให้เป็นคนเก่งและดีได้ นิสิตปริญญาโทและเอกที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนมีวุฒิภาวะและความ

รับผิดชอบงานสูงกว่านิสิตที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทํางาน  

8. ความคาดหวังของคณาจารย์ คือ ได้การทํางานวิจัยต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆจากคณะฯ

อย่างเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันคณะฯได้ให้การสนับสนุนได้เหมาะสมระดับหนึ่ง  

9. คณะฯควรพิจารณาเพิ่มจํานวนห้องเรียน และครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนต่างให้เพียงพอต่อการ

ใช้งานตามจํานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น  

10. นิสิตบางภาควิชามีจํานวนนิสิตค่อนข้างมาก ทําให้อาจารย์มีภาระรับผิดชอบค่อนข้างหนักเกินไป คณะฯ

ควรพิจารณากําหนดจํานวนรับนิสิตในบางภาควิชาให้ลดลงตามความเหมาะสม  

11. การสอนงานให้แก่อาจารย์ใหม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในแต่ละภาควิชา บางภาควิชามีอาจารย์

พ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่ บางภาควิชาไม่มีแต่อาจารย์รุ่นพี่ทุกคนช่วยกันดูแลอาจารย์ใหม่ 

12. ภาระสอนของอาจารย์ จะสอนในภาคและวิชากลางที่เด็กต่างภาคต้องเรียน  

13. การทํางานวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พิจารณาจากความสามารถเฉพาะด้านและความถนัดของ

อาจารย์ในภาควิชา 

14. ภาพรวมดัชนีความสุขในการทํางานของอาจารย์ มีค่าประมาณร้อยละ 70 – 85  
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตปริญญาตรี โท และเอก 
1. นิสิตมีความสุขกับสภาพแวดล้อม สถานที่ บรรยากาศ มีเพื่อนที่ดี  อาจารย์ให้ความช่วยเหลือให้

คําปรึกษากับนิสิตอย่างใกล้ชิด บุคลาการให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก มีความคุ้นเคยกับสถานที่ อุปกรณ์ใน

การเรียนมีความพร้อม 

2. นิสิตกล้าที่จะแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และควรเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ

นิสิตให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

3. นิสิตทราบถึงการประเมินการเรียนการสอน  และนิสิตมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

- หัวข้อในการประเมินมีรายละเอียดมาก ควรปรับให้มีความกระชับย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําให้ได้ผลในการ

ประเมินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

- นิสิตยังไม่เห็นถึงความสําคัญในการประเมินเท่าที่ควร อาจารย์ผู้สอนควรชี้แจงถึงความสําคัญในการ

ประเมินการเรียนการสอนของนิสิต เพราะที่ผ่านมาการเข้าไปประเมินของนิสิตบางครั้งอ่านข้อมูลไม่ละเอียดและ

ไม่ครบทุกข้อ จึงทําให้ผลการประเมินที่ได้รับไม่ค่อยถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริง  การสอบถามความคิดเห็น

จากนิสิตโดยตรงจะได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าการประเมินทางเว็บไซต์  

4. คณะฯควรจัดมีการให้คําแนะนํา การประชาสัมพันธ์ จัดอบรมชี้แจงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ

นิสิตมากขึ้น  

5. นิสิตมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชื่อเสียงของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  

6. นิสิตได้รับทุนสนับสนุนการเรียน ทุนบัณฑิตศึกษา  ทุนดูงานต่างประเทศ ทุนเรียนดี  

7. คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจํานวนค่อนข้างมากและมีความต่อเนื่อง  นิสิตสามารถเลือกที่จะเข้าร่วม

หรือไม่ก็ได้  สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ตาม

ความสมัครใจ  

8. คณะฯควรปรับปรุงและจัดให้มีห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตทุกช้ันปี  

9. หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมีความเหมาะสมดีแล้ว 

10. อาจารย์ผู้สอนให้การสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนิสิตเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังช่วยเสริมความรู้

เพิ่มเติมในด้านต่างๆเพื่อให้นิสิตนําไปพัฒนาปรับปรุงอีกด้วย 

11. คณะฯควรจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้สามารถเข้าถึงนิสิตในทุกระดับให้มากกว่าเท่าที่

เป็นอยู่นี้ เพราะบางครั้งการประชาสัมพันธ์ในบางจุดนิสิตไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งในส่วนของคณะและภาควิชา  

12. คณะฯควรพิจารณาให้นิสิตมีสิทธิในการเลือกเรียนบางรายวิชาได้โดยอิสระ 

 
กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

1. ศิษย์เก่าของคณะฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากเห็นว่าเป็นคณะฯ ที่

มีช่ือเสียง มีอาจารย์ที่เก่งด้านวิชาการ ซึ่งส่งผลให้ศิษย์เก่ามีความรู้ด้านวิชาการค่อนข้างดี  

2. ศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานทําในโรงงานอุตสาหกรรม บางคนที่ยังไม่ได้ทํางานเป็นเพราะ
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เลือกงานมากกว่า 

3. ผู้ใช้บัณฑิต มีความเห็นว่านิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทํางาน ขยัน อดทน ตรง

ต่อเวลา และมีความรู้วิชาการค่อนข้างดี  

4. ผู้ใช้บัณฑิต เห็นว่าหากมีโอกาสเลือกบัณฑิตเข้าทํางานอีกก็จะเลือกบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

ม.เกษตรศาสตร์  

 
กลุ่มที่  4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
 1 บุคลากรมีความสุขในการทํางานที่นี้ และได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี  

  2. คณะมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรปีละ 2 ครั้ง โดยให้อิสระในการเลือกโครงการเข้าร่วมการอบรมได้ 

เพื่อสามารถนํามาใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรอยากให้คณะฯ พิจารณาเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงาน เช่น เงินค่าทํางานล่วงเวลา

ค่าตอบแทนพิเศษ หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน   

4. เนื่องด้วยปริมาณงานที่มากขึ้น   อาจทําให้ความสุขลดลงบ้าง แนวทางแก้ไขอาจจะมีการจ้างพนักงาน

เพิ่มมากขึ้น เพราะหากปริมาณงานมีความเหมาะสมกับคน ก็จะมีส่วนเพิ่มมากขึ้นในการมีประสิทธิภาพของงาน 

5. คณะจัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับบุคลากรของคณะ ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง   โดยการจ้าง

บุคคลภายนอกมาสอนโดยชาวต่างชาติ  

6. บุคลากรของคณะมีการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุนบ้าง 

7. บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน แต่บุคลากรมีส่วนในการชี้แจงถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย

ภาควิชา หัวหน้าภาครับทราบและนําเสนอ ช้ีแจงภายในภาค เผยแพร่ให้บุคลากรภายในภาควิชาทราบ  

8. บุคลากรทราบถึงกระบวนการทําแผนของคณะจากเว็บไซต์ และการสัมมนาประจําปี 

9. การทําประกันคุณภาพควรมีความกระชับ สะท้อนสภาพความเป็นจริงได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้

น้อยลง     
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
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คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีการ

บรรจุและวัสดุ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยี

การบรรจุและวัสดุ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
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ภาคผนวกที่ 3   
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.84 4.67   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.82 4.65   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.87 4.65   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.83 4.63   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  4.84 4.72   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12  4.79 4.69   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 7 5.00 4.00 ไม่พบเกณฑ์ข้อที่ 7 ไม่

เป็นการประเมินผล

ตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    4.77 4.77   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 5 4.00 4.00 เกณฑ์ข้อที่ 3 ไม่พบ

เอกสารการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตาม

มคอ.2 ในหลักสูตรที่

ได้เริ่มใช้ มคอ.2 ในปี

การศึกษา 2554 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

ร้อยละ 

60 

82 81.188 82 81.188 5.00 5.00   

101 101

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

ร้อยละ 

30 

32 31.683 32 31.683 5.00 5.00   

101 101
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 260 90.91 260 90.91 4.55 4.55   

286 286

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 342 342   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค

นอกเวลาราชการ) 

คน 385 385   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คน 249 249   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 11 11   

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 1 1   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 55 55   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 14924.84 14924.84   

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจ้าง

3.5 3.65 3.65 3.65 3.65   

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 82.50 69.92 68.75 58.26 5.00 5.00   

118 118

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 118 118   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 70.00 35.00 62.00 31.00

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 34.00 25.50 21.00 15.75
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับการ

ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 22.00 22.00 22.00 22.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 28.00 700.00 28.00 700.00 5.00 5.00   

4 4

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 4 4   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 20.00 5.00 20.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 23.00 23.00 23.00 23.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 584.00 5.78 584.00 5.78 4.82 4.82   

101.00 101.00

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.00 16.00 8.00 16.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 23.00 115.00 23.00 115.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.00 24.00 8.00 24.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30.00 180.00 30.00 180.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3.00 15.00 3.00 15.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 28.00 224.00 28.00 224.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1.00 10.00 1.00 10.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   4.67 4.33   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 เกณฑ์ข้อ 6 ไม่ปรากฎ

การนําผลการประเมิน

ไปใช้ปรับปรุงแผนหรือ

กิจกรรม หลักฐานที่ใช้

เป็นเพียงรายงานผล

การดําเนินงาน 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   4.83 4.79   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 7 4.00 5.00 พบข้อ 7 มีการนําผล

การประเมินไป

ปรับปรุงงานวิจัย 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 400000 80,536,779.00 856,774.

24 

80,536,779.00 856,77

4.24 

5.00 5.00   

94.00 94.00

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20 66.00 65.3 65.75 65.1 5.00 5.00   

101.00 101.00

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 101.00 101.00   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 44.00 11.00 43.00 10.75
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 2.00 1.00 2.00 1.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 54.00 54.00 54.00 54.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 21.00 20.79 15.00 14.85 5.00 3.71   

101.00 101.00

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 8.00 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 13.00 13.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00 0.00   

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 23.50 23.27 23.50 23.27 5.00 5.00   

101.00 101.00

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 59.00 14.75 59.00 14.75

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 1.00 0.75 1.00 0.75

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 8.00 8.00 8.00 8.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม    5.00 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 ไม่มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทาง

วิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 21.00 41.18 19.00 37.25 5.00 5.00   

51.00 51.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 3   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 16 14       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 2 2   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 51 51       

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ   4.65 4.45   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ข้อ 5 ไม่พบหลักฐาน

ในการนําความรู้จาก

การจัดการความรู้มา

ปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 5 4.23 4.23 4.23 4.23

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.93 4.33   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 7 5.00 4.00 ข้อ 3 ไม่พบตัวบ่งชี้

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 ยังไม่พบแนว

ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย

ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่

คณะพัฒนาขึ้น 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 0 4.87 4.65 4.87 4.65

 


