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คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเกษตร กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 7 คน บุคลากร จํานวน 6 
คน ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน ศิษย์เก่า จํานวน 2 คน และนิสิต จํานวน 19 คน 

  คณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สม
ศ. จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ซึ่งดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.96 4.75 4.75 4.75 5.00 4.44 4.53 4.86 4.86 4.44 4.70

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 4.00 4.00 4.75 4.75 4.00 4.60

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 
 
 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.91 - 5.00 5.00 4.91 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.89 4.89 4.89 5.00 4.59 4.60 4.91 4.91 4.59 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  
จุดแข็ง 

บุคลากรมีศักยภาพสูงในการดําเนินงาน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

แนวทางเสริม 
ควรมีระบบบริหารจัดการในเชิงรุกทั้งด้าน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้มีการใช้ศักยภาพของบุคลากร และหน่วยงานที่มีอยู่ในการหารายได้จากบุคคล/หน่วยงาน

ภายนอก เพื่อนํามาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต 
2. ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกับหน่วยงานภายใน ในลักษณะ One 

Stop Service เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการกิจกรรมที่คณะสามารถให้บริการได้ ดําเนินงาน
ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์อัตราค่าบริการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ประเมิน
และรวบรวมรายได้จากการดําเนินกิจกรรมที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 

3. ควรมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น กรณีนิสิตไม่พร้อม/
ป่วย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ อาจติดตามข้อมูลการเรียนการสอนได้จากระบบเครือข่าย 

4. ควรปรับปรุงปริมาณและคุณภาพ ของอุปกรณ์ในห้องทดลอง และวัสดุสิ้นเปลื้องให้มีจํานวนมากขึ้น เพื่อให้
เพียงพอกับการเรียนการสอน 

5. ควรมีแนวทางการจัดสรรงบวิจัยสําหรับอาจารย์ใหม่ให้เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
6. ควรสนับสนุนงบประมาณ และแสวงหาช่องทางสนับสนุน การฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ และเครือข่ายการ

วิจัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความสามารถและคุณวุฒิแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วขึ้น 
2. ควรนําเสนอให้วิทยาเขตทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย

ให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น เช่น หอพัก ห้องเรียน 
3. ควรมีการกํากับ ติดตามและปรับปรุง ระบบการรับ-ส่ง เอกสาร/ข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตให้มีความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร
และนิสิต 

4. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน 
คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 6 ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 15-17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 47 ตัวบ่งชี้ จาก 47 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะเกษตร 
กําแพงแสน ประเมินตนเองได้มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 2.77 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่1 – 2 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะเกษตร กําแพงแสน ประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะเกษตร 
กําแพงแสน ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 
วันพฤหสับดีที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกันที่หอ้งประชุมเสร-ีสมพร ทรัพยสาร  
เวลา 09:00 – 10:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ณ ห้องประชมุเสร-ีสมพร 

ทรัพยสาร คณะเกษตร กําแพงแสน 
 -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อธิบายวตัถุประสงคใ์นการประเมินฯ 
 -  คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน แนะนําผู้บริหารและนําเสนอข้อมูล 
 -  คณะกรรมการฯ ซักถามขอ้มลูเพิ่มเติม 
เวลา 10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
เวลา 10:45 – 12:00 น.  ตรวจเอกสาร ณ ห้องเสร-ีสมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กําแพงแสน 
เวลา 12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13:00 – 15:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ดังนี ้(ห้องประชุมเสร-ีสมพร ทรัพยสาร) 
 เวลา 13:00 – 13:30 น.  
 - นิสิตปริญญาตรี (ทุกภาควิชา)  จํานวน 9 คน 
 - นิสิตปริญญาโท (7 สาขาวิชา)  จํานวน 7 คน 
 - นิสิตปริญญาเอก    จํานวน 2 คน 
 เวลา 13:30 – 14:00 น. 
 - อาจารยท์ี่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ทกุภาควิชา)  จํานวน 7 คน 
 เวลา 14:00 – 14:30 น. 
  - ศิษย์เก่า      จํานวน 2 คน 
  - ผู้ใช้บัณฑิต    จํานวน 2 คน 
 เวลา 14:30 – 15:00 น. 
 - ข้าราชการสาย ข    จํานวน 1 คน 
 - ข้าราชการสาย ค    จํานวน 1 คน 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 1 คน 
 - พนักงานเงินรายได ้   จํานวน 1 คน 
 - ลูกจ้างประจํา    จํานวน 1 คน 
 - ลูกจ้างชั่วคราว    จํานวน 1 คน 
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เวลา 15:00 – 17:00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนว่ยงาน ดงันี ้
เวลา 15:00 – 15:30 น.  ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัติการวเิคราะห์อาหารสัตว ์
เวลา 15:30 – 16:00 น. ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัติการวเิคราะห์ดินและปุ๋ย 
เวลา 16:00 – 17:00 น. ตรวจเยี่ยมคลินกิโรคพืช 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08:30 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร (ตอ่) 
เวลา 12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13:00 – 14:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินทุกองค์ประกอบ 
เวลา 14:30 – 15:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูแ้ทนผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพของคณะฯ 
เวลา 15:30 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้คณะผู้บรหิารและบุคลากรของคณะฯ 

รับทราบ ณ ห้องประชุมเสร-ีสมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กําแพงแสน  

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ
เยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน 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 และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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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 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

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

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.96 4.75 4.75 4.75 5.00 4.44 4.53 4.86 4.86 4.44 4.70

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 4.00 4.00 4.75 4.75 4.00 4.60

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.91 - 5.00 5.00 4.91 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.89 4.89 4.89 5.00 4.59 4.60 4.91 4.91 4.59 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ ดังนี้ 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ 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  

    4.81 4.79

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

    4.81 4.79

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

  4.95 4.91

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ 
มก. (24 ตัวบ่งชี้) 

  4.95 4.91

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-
11 ตัวบ่งชี้) 

    4.63 4.65

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-
15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

    4.58 4.59
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

  5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต     4.68 4.70
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ข้อ 7 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

63 90 64.286 90 64.286 5.00 5.00

140 140   

ผลต่าง
ค่าร้อย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 
 

0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

31 41 29.286 41 29.286 4.88 4.88

140 140   

ผลต่าง
ค่าร้อย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 

0 0 0 0.00 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 261 78.61 243 82.37 3.93 4.12

332 295   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 372 372   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน 383 383   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 261 243   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 35   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 40 42   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0 0   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.5 3.79 3.79 3.79 3.79

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 30 19.25 55.00 19.25 55.00 5.00 5.00

35 35   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 35 35   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 13.00 6.50 13.00 6.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 9.00 6.75 9.00 6.75   

  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   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 50 5.50 183.33 5.50 183.33 5.00 5.00

3 3   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 3 3   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานา 
ชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 7.00 1.75 7.00 1.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
ชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.75 1.00 0.75   

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

ผลงาน 3.00 3.00 3.00 3.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  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   

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 719.00 5.14 719.00 5.14 4.28 4.28

140.00 140.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 33.00 66.00 33.00 66.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 26.00 130.00 26.00 130.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.00 24.00 8.00 24.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 32.00 192.00 32.00 192.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.00 45.00 9.00 45.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 29.00 232.00 29.00 232.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3.00 30.00 3.00 30.00   

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
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      4.70 4.70
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 2500
00 

51,959,100 402,783.72 51,954,100.
00 

402,744.97 5.00 5.00

129.00 129.00   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 60.75 41.6 60.75 41.6 5.00 5.00

146.00 146.00   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
คน 140.00 140.00   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด 
คน 6.00 6.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 75.00 18.75 75.00 18.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 13.00 6.50 13.00 6.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   



 15

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

ผลงาน 26.00 26.00 26.00 26.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 6.00 0.75 6.00 0.75   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 11.00 2.75 11.00 2.75   

  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   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 26 17.81 26 0.00 4.45 4.45

146 146   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0.00 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 11.00 7.53 11.00 7.53 3.77 3.77

146.00 146.00   



 16

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 3.00 0.75 3.00 0.75   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 7.00 3.50 7.00 3.50   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 1.00 0.75 1.00 0.75   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 6.00 6.00 6.00 6.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม    5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 44 93.62 44 0.00 5.00 5.00

47 47   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 10 10     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 12 12     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 22 22 

    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง 47 47 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     4.80 4.60
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  

หน่วยงาน กรรมการ หน่วย
งาน 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.5 4 4 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.98 4.95
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

9.2 ลักษณะเฉพาะของคณะที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มก. 
"รู้สู้งาน" 

ข้อ 5 5 5 0.00 0.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4 4.95 4.91 4.95 4.91

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก มีความรู้ ความสามารถสูง 
2. มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสูง 
แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกพัฒนาสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และมี

ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมมากขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบสารสนเทศให้เพียงพอ และทันสมัย 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ค่อนข้างมาก 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้คําปรึกษา และแนะแนวการใช้ชีวิตสําหรับนิสิตช้ันปีอ่ืนนอกจากปี 1 
2. ควรมีการรวบรวม และนําเสนอวัตถุประสงค์ และผลประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นิสิตให้เด่นชัด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าในหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น 
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4. ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดในกิจกรรมต่างๆ ให้เด่นชัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม 

5. ควรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานมากขึ้น รวมทั้งความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย มีทุนวิจัยจํานวนมาก 
2. มีผลงานวิจัยมาก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยตรงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ สามารถเริ่มทําการวิจัยได้ง่ายขึ้นทั้งด้านทุนสนับสนนุ นโยบาย

ส่งเสริมทีใ่ห้เฉพาะอาจารย์ใหม่ 
2. ควรมีการสนับสนุนโครงการวิจัยอุปกรณ์การทําวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะ และมศีักยภาพสูง ให้อยู่ใน

ระดับแนวหน้าของประเทศ และระดับเอเชีย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. มีศักยภาพในการหารายได้จากหน่วยงานภายนอก 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกับหน่วยงานภายใน ในลักษณะ 
One Stop Service เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการกิจกรรมที่คณะสามารถให้บริการได้ 
ดําเนินงานทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์อัตราค่าบริการที่ให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอก ประเมินและรวบรวมรายได้จากการดําเนินกิจกรรมที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 

2. ควรมีการคํานวณค่าใช้จ่ายในการบริการให้เหมาะสมครบถ้วน เพื่อความย่ังยืน และคุณภาพของการ
ให้บริการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
บุคลากรภายในคณะมีศักยภาพในเชิงวิชาการสูงมาก 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทําความเข้าใจในเชิงลึกของการพัฒนาไปสู่ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ควรมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ และแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีแผนการใช้เงินและรายงานทางการเงิน ที่สามารถตรวจสอบ ติดตามได้ 
2. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากภายนอก 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีแนวทางเชิงรุกในการแสวงหารายได้จากบุคคล/หน่วยงานภายนอก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง บุคลากรและหน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มกําลัง

ในด้านประกันคุณภาพ 
 จุดที่ควรพฒันา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

ควรทําความเข้าใจความหมายในเชิงลึกต่อตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ และระดมสมองเพื่อดําเนิน
กิจกรรมเพื่อนําไปสู่การดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า    
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

- - - - 5.00 4.48 4.58 5.00 5.00 4.48 4.58

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.97 4.94 4.94 4.94 - 4.74 4.71 4.95 4.94 4.74 4.89

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.88

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.97 4.90 4.89 4.89 - 4.86 4.86 4.92 4.91 4.86 4.90

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.41 4.41 4.50 4.50 4.41 4.44

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.89 4.89 4.89 5.00 4.59 4.60 4.91 4.91 4.59 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.89 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
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 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับ ดี  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.65 4.70 5.00 5.00 4.65 4.84

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.73 4.67 4.90 4.90 4.73 4.85

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.94 4.50 4.50 4.50 - 4.37 4.37 4.72 4.72 4.37 4.55

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.89 4.89 4.89 5.00 4.59 4.60 4.91 4.91 4.59 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้

คุณภาพระดับ ดีมาก   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 5 

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 

4.96 4.80 4.80 4.80 - 4.40 4.14 4.84 4.84 4.40 4.74

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.94 4.67 4.67 4.67 - 4.28 4.28 4.78 4.78 4.28 4.69
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.45 4.00 4.83 4.83 4.45 4.71

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.65 4.68 5.00 5.00 4.63 4.81

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.48 4.58 5.00 5.00 4.48 4.74

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70
   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.89 4.89 4.89 5.00 4.59 4.60 4.91 4.91 4.59 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.74 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.71   
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.81 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.74 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์

ภาคผนวกที่ 1 
 

ผู้ถูกสัมภาษณ ์ ประเดน็คําถาม ประเดน็คําตอบ 
นิสิต ปัญหาที่พบภายในคณะฯ 1. Wifi 

- ในปัจจุบันความเร็วของระบบ wifi ไม่ค่อยดี คือ มีความเร็ว
เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น เช่น ช่วงดึกที่ไม่ค่อยมีคนเล่น ซึ่งนิสิต
ส่วนใหญ่จะทราบว่าพ้ืนที่ใดที่มีสัญญาณดีพอที่จะเล่น Internet 
ได้ จึงอยากให้ระบบ wifi มีความเร็วมากกว่านี้ 

- ยังไม่มีระบบการเรียนผ่าน server 

2. การให้ทุน 
- ระบบเอกสารมีความล่าช้า กว่าเรื่องจะส่งกลับมาถึงผู้ขอ

ทุนก็ใกล้เวลาที่จะต้องส่งเอกสารแล้ว ทําให้ผู้ที่จะขอรับทุน
เตรียมตัวและเตรียมเอกสารไม่ทัน 

3. อุปกรณ์ในการทําการทดลอง (อุปกรณ์ lab) 
- อุปกรณ์ชํารุด 
- มีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

4. ยานพาหนะ
- มีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากนิสิตมี

หลายกลุ่มและมีกิจกรรมไปนอกสถานที่บ่อย 
- ทางมหาวิทยาลัยเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่ารถมากเกินไป (ค่า

น้ํามัน ค่าเช่ารถ ค่าสึกหรอ) เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพรถที่
ค่อนข้างเก่า ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบ
กับรถเช่าของบริษัทข้างนอกซึ่งมีสภาพใหม่กว่า option ต่างๆ 
ดีกว่า และติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่า  
ข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรลดค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจาก
เดิมลง 20% 

ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ขึ้นอยู่กับนิสิตแต่ละคน ซึ่งบางคนจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
บ่อย เพื่อพูดคุย หรือปรึกษาปัญหา แต่บางคนก็ไม่เคยเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเลย 

2. บางภาควิชา อาจารย์ของภาคฯ จะมีการนัดนิสิตปฐมนิเทศ 
นัดนิสิตเพื่อพูดคุย และนัดนิสิตรับประทานอาหารร่วมกัน   
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์
ผู้ถูกสัมภาษณ ์ ประเดน็คําถาม ประเดน็คําตอบ 

คณะฯ มีการสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วน
ร่วมในการนําเสนอโครงการ
ที่มาจากแนวคดิของนิสิตมาก
น้อยเพียงใด 

- คณะฯ มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตอยู่ในระดับดี เช่น 
ให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนในการจัดสร้างห้องสําหรับให้นิสิตติว
หนังสือ, อาจารย์ช่วยรวบรวมทุนเพื่อให้นิสิตออกค่ายอาสา เป็น
ต้น 

อาจารย ์ ประเด็นปัญหาที่พบและ
ข้อเสนอแนะ 

1. การให้งบประมาณสําหรับงานวิจัยของอาจารย์  
- การส่งโครงการวิจัยสําหรับขอทุนผ่านยาก เช่น ทุนของ

สวพ. โอกาสได้มีค่อนข้างตํ่า ซึ่งในบางครั้งส่งโครงการวิจัยเพื่อไป
ขอทุนจากภายนอกได้รับทุน แต่ขอจากภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

2. การขอตําแหน่งทางวิชาการ มีขั้นตอนและรายละเอียดในสิ่งที่
ต้องทํายากกว่าที่อ่ืน 

3. มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนในเรื่องงานวิจัยและการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

4. งานประกันคุณภาพ
- เป็นงานที่ค่อนข้างหนัก 
- อยากให้มีการคงดัชนีเดิมไว้ซัก 1 ปี – 2 ปี ก่อนที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลง 

5. บางภาควิชามีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจํานวนมากทําให้ภาระ
งานตกอยู่ที่อาจารย์ที่อยู่ภายในภาคฯ ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาในการ
เตรียมการสอน การทํากิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเวลาส่วนตัว 

6. มหาวิทยาลัยไม่ค่อยให้การสนับสนุนในเรื่องของการไปดูงาน
ต่างประเทศ/การไปอบรม ซึ่งอาจารย์จะต้องหาทุนไปเอง 

7. งบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนมีน้อย เช่น การ
จัดหาเครื่องยนต์เพื่อนํามาให้นิสิตทดลองใช้ เป็นต้น 

  8. มหาวิทยาลัยต้องการรับนิสิตจํานวนมาก แต่สวัสดิการที่
รองรับไม่เพียงพอ เช่น หอพัก ทําให้นิสิตต้องไปพักอาศัยอยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและเสี่ยงต่ออันตรายมาก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุนอาจารย์สําหรับ
ศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เนื่องจากอาจารย์บางคนต้องหา
ทุนเพื่อไปศึกษาต่อด้วยตัวเอง 

ผู้ใชบ้ัณฑิต บัณฑิตมีการตอบสนองต่อการ
ใช้งานมากน้อยเพียงใด 

1. นิสิตให้การตอบสนองมากเกิน 80% แต่ติดปัญหาที่นิสิตมี
เรียนไม่ค่อยมีเวลามาช่วยงาน 
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์
ผู้ถูกสัมภาษณ ์ ประเดน็คําถาม ประเดน็คําตอบ 

2. นิสิตมีความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการทํางานใน
ห้องปฏิบัติการดี แต่ต้องมีการกําหนดเวลาในการส่งงานเพราะถ้า
ไม่กําหนดนิสิตจะเฉื่อย แต่ถ้ามีการกําหนดเวลาก็จะได้งานตามที่
กําหนดไว้ 

บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธ์ และมกีารเรียนรู้ 
อย่างไร 

1. บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก เรียนรู้ไว มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ซึ่งบัณฑิตจะมีความคุ้นเคยกับสถานที่อยู่แล้ว 

นิสิตเก่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1. ความสามารถเกี่ยวกับการทํางานในห้องปฏิบัติการ สามารถ
นําไปใช้ได้ดีในการทํางาน 

2. ความรู้ที่ได้รับเพียงพอต่อการทํางาน แต่ในเชิงลึกก็จะต้องมี
การเรียนรู้เพื่อต่อยอดเพิ่มเติม 

3. ควรปรับในบางวิชาให้มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการ
ทํางานให้มากขึ้น 

4. อยากให้อาจารย์กระตุ้นและปลูกฝังให้นิสิตรู้จักคิดให้มากกว่า
ใช้ความจําเพียงอย่างเดียว เพราะการรู้จักคิดสามารถนําไป
พัฒนาต่อยอดได้มากกว่าการจํา 

บุคลากร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1. ภาพรวมของคณะฯ ในปัจจุบันอยู่ในระดับดี – ดีมาก

2. อยากให้คณะฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะฯ ให้ชัดเจน 
และควรให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ได้มีส่วนร่วมในการปรับวิสัยทศัน ์

  3. อยากได้การสนับสนุนในการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สําหรับจัดการการเรียนการสอน เนื่องจาก
ของเดิมที่มีอยู่เก่ามากไม่กับยุคสมัย เนื่องจากบางชิ้นใช้มาต้ังแต่
ปี พ.ศ.2530 / ปีพ.ศ. 2543 ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ไม่เคยเปลี่ยน มี
การส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยได้ 

4. อุปกรณ์สําหรับเจ้าหน้าที่ เช่น คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 10 ปี บางครั้งเครื่องรวน ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

5. มีความรู้สึกกังวลในความมั่นคงของอาชีพ 

  6. มีนิสิตเก่ากลับมาร่วมกิจกรรมกับคณะฯ/ภาควิชาอย่าง
สม่ําเสมอ เช่น งาน home งานเกษตร กําแพงแสน หรือมีส่วน
ร่วมในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 
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ภาพกิจกรรม 

ภาคผนวกที่ 2 
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