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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะเกษตร ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 

31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 

และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 23 คน 

  คณะเกษตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 

ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้

คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน

เฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดี

มาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 

มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 

14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต

บัณฑิต  

5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 4.52 4.60 4.75 4.75 4.52 4.66 ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม

การพัฒนานิสติ  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั  5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ด ี
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องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 5 การ

บริการทางวิชาการแก่

สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ

บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.88 4.88 5.00 5.00 4.88 4.98 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน

และงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.96 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. คณบดีและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการ

ดําเนินงานอย่างเคร่งครัด จนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาหลายโครงการ 

2. มีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร

นานาชาติ ครอบคลุมความต้องการของชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

3. คณาจารย์มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ มีศักยภาพในการสอนและการวิจัยสูง 

ช่วยเหลือดูแลให้คําปรึกษานิสิตเป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบอาจารย์พี่เล้ียง สําหรับอาจารย์

ใหม่  

4. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือ

ต่อการเรียนในชั้นปีที่สูงข้ึน และเสริมทักษะสู่สากล 

5. มีบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทําให้ผลการดําเนินงานของคณะมีการ

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริม 
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1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทาง

ความต้องการของชาติ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเป้าได้ชัดเจน 

2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การ

จัดการความรู้ ยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอนสะท้อน

ถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

และการทวนสอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผล

การดําเนินงานของภาควิชา ซ่ึงอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 

และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 

2. ควรมีการประสานงานกับวิชาพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรให้คณะเกษตร จัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความ

เป็นเกษตรไทย ให้กับนิสิตทุกคณะได้เรียน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

 คณะเกษตร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการ

ดําเนินงาน พบว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล มีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะ ด้วย

การจัดทําแผนกลยุทธ์และการกําหนดทิศทางดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ ที่เหมาะสมกับบริบท 

เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความสําคัญ เป็นที่พึ่งพาทางการเกษตรที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยมี

ระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มีหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและ

ตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การ

จัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ทางวิชาการในสังคม   
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 5 โครงการ/กิจกรรม อยู่

ระหว่างดําเนินงาน 9 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 

2. โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานคณะเกษตร 

3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

4. การประชุมคณะกรรมการวิชัยและบริการวิชาการคณะเกษตร 

5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของคณะเกษตร 

6. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 

7. โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ 

8. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 

9. โครงการจัดการความรู้องค์ความรู้ของคณะเกษตร 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแล้ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทั้งหมด 36 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้

คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้

คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัว

บ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทร์ที่  24 มิถุนายน พ.ศ.2556 

เวลา 08.30 - 09.00 น.      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการ 

   ประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะ 

   เกษตร 

เวลา 09.00 – 09.45 น.     ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจง 

   วัตถุประสงค์และ แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป ี

   การศึกษา 2555 

     ผู้บริหารคณะเกษตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา    

                                          2555 ในประเด็นหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการ

ประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 09.45 - 10.00 น.       คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.00 - 12.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  (แบ่งเปน็ 2 ห้อง) ดังนี้ 

ห้องที่ 1 

• เวลา 13.00 – 13.30 น.  กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิษย์เก่า(ป.ตรี 2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน) จํานวน 4 คน 

   และผู้ใช้บณัฑิตจากภายนอก มก.จํานวน 2 คน  

• เวลา 13.30 – 14.00 น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตทกุระดับ จํานวน 7 คน 

   ปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 1 คน 

ห้องที่ 2 

• เวลา 13.00 – 13.30 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  จํานวน  5 คน 

• เวลา 13.30 – 14.00 น.  กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 5 คน 

เวลา 14.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 
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วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 

เวลา 13.00 – 15.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯร่วมกัน พร้อม 

  เตรียมนําเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะเกษตร 

เวลา 15.30 – 16.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

   ภายในให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตร รบัทราบ  

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ

คณะเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 

พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
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4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้

คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร  ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผล

การประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 

  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.74 4.73 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.74 4.74 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.91 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.92 4.92 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)   4.37 4.35 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่12  4.45 4.43 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัต

ลักษณ์ 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัต

ลักษณ์ 

คะแนน N/A >3.51 4.11 4.11 4.11 4.11 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต                4.68 4.66 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญา

เอก 

ร้อยละ 

เงื่อนไข 1 

5 5 118.5 71.60 118.5 71.60 5.00 5.00 

165.5 165.5 

2.3 อาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหนง่

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

เงื่อนไข 1 

5 5 50 30.21 50.0 30.21 5.00 5.00 

165.5 165.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 5 5 6 6 4.00 4.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการ

เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 0 138 81.18 138 81.18 4.06 4.06 

170 170 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     232 232     

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก

เวลาราชการ) 

คน     236 236     

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้

งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน     138 138     

  จํานวนบัณฑิตทีศ่ึกษาต่อ คน     52 52     

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์

ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     2 2     

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน     32 32     

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์

ทํางาน 

คน     8 8     

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี

โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจ้าง 

>4.15 >4.15 4.30 4.12 4.30 4.12 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ >30 >25 43.25 34.06 43.25 34.06 5.00 5.00 

127 127 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

คน     127 127     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน     17 8.50 17 8.50     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดับ

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมี

ผลงาน     37 27.75 37 27.75     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน     7 7.00 7 7.00     

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ >50 >50 18.25 101.39 18.25 101.39 5.00 5.00 

18 18     

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน     18 18     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     9 2.25 9 2.25     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ

ใน subject category ที่ตีพิมพ์

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล

สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     16 16.00 16 16.00     

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 4.51 4.51 881.50 5.33 881.50 5.33 4.44 4.44 

165.50 165.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     1.0 0.0 1.0 0.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     29.0 58.0 29.0 58.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     53.5 267.5 53.5 267.50     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0.0 0.0 0.0 0.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     7.0 21.0 7.0 21.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 

คน     25.0 150.0 25.0 150.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     2.0 6.0 2.0 6.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     8.0 40.0 8.0 40.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     30.5 244.0 30.5 244.00     

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน     0.0 0.0 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน     0.0 0.0 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน     9.5 95.0 9.5 95.00     

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษา

และบรกิารดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริม

กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย                4.12 4.10 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์

ประจําและนักวิจยัประจาํ 

สัดส่วน 27000 27000 104,380,838 642,343.62 104,380,838 642,343.62 5.00 5.00 
162.50 162.5 

5 

(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 5 5 66.75 39.9 67.25 40.1 5.00 5.00 

167.50 167.5 

  จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน     165.50 165.50     

  จํานวนนักวิจัยทัง้หมด คน     2.00 2.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     66 16.50 68 17.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่

ในประกาศของ สมศ. 

      3 2.25 3 2.25     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ

ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล

สากล ISI และ Scopus 

      48 48.00 48 48.00     

6 

(สมศ.) 

งานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 5 5 12 7.16 12 7.16 1.79 1.79 

168 168 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     10 10     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 0     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง     2 2     

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 9.75 5.82 9.50 5.67 2.91 2.84 

167.5 167.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 

เรื่อง     6 1.50 5 1.25     

  ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมิน

ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง     7 5.25 7 5.25     

  ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์

การขอตําแหนง่ทางวชิาการ 

เรื่อง     3 3.00 3 3.00     

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม           5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 5 5 37.00 59.68 50.00 86.21 5.00 5.00 

62.00 58.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     16 6     

  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เรื่อง     2 5     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

เรื่อง     37 39 

    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     62 58 

    

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา

สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก

สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ

ชาติ) 

ข้อ 0 0 4 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 4.98 4.98 

7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 



 18 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่อง

ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน >3.51 >3.51 4.88 4.88 4.88 4.88 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.96 4.96 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน >4.15 >4.15 4.91 4.91 4.91 4.91 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 

จนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากข้ึน  

แนวทางเสริม 

1. คณะอาจต้องมีการเขียนแนวปฏิบัติ (Work Instruction) สําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการ

ติดตามการดําเนินงานของคณะ  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.68

ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. คณะมีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

หลักสูตรนานาชาติ ครอบคลุมความต้องการของชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ อีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน

วงการวิชาชีพเป็นอย่างมากจนสามารถชี้นําสังคมได้เป็นอย่างดี 

  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทาง

ความต้องการของชาติ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเป้าได้ชัดเจน 

2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การกําหนดความสําเร็จของแผนดําเนินการในประเด็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต อาจยังไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 

2. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การ

จัดการความรู้ ยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยต้อง

เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งมีการประเมินผล

การดําเนินงานที่สะท้อนผู้เรียน/บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านวิชาชีพ 

2. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอนที่สะท้อน

ถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

และการทวนสอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผล

การดําเนินงานของภาควิชา ซ่ึงอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 

และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 

3. คณะควรจัดห้องเอนกประสงค์เพิ่มเติมให้กับนิสิต โดยอาจแยกเป็นสัดส่วน และสร้าง

บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบทั่วกัน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 

ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบและกลไกที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตอย่างเด่นชัด อีกทั้งมีการดําเนิน

กิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตสู่สากล รวมทั้งสนับสนุนให้

นิสิตดําเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ  

2. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือ

ต่อการเรียนในชั้นปีที่สูงข้ึน และเสริมทักษะสู่สากล 
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แนวทางเสริม 

1. คณะอาจต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานในด้านการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตในระดับ

หลักสูตร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม รวมทั้งมีนโยบายและ

มอบหมายความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับหลักสูตร ภาควิชา และคณะ  

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียน มีโครงการพี่ช่วย

น้อง โดยการติว 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ได้

คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. คณะมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีการยื่นจดทะเบียนจํานวนมาก 

2. คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยสูง สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกอยู่ในเกณฑ์สูง มีความเช่ียวชาญในการวิจัยสามารถเผยแพร่เป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

  แนวทางเสริม 

1. ควรมีบทสรุปผลการดําเนินงานวิจัยที่สะท้อนถึงความสําเร็จของการดําเนินตามนโยบายและ

ทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย  

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีการบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่เด่นชัด 

  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการของทั้งคณะ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการดําเนินงานการบริการวิชาการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ข้อสังเกต 

1. ไม่มีการรายงานโครงการพัฒนาวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะ เพื่อแสดงถึงศักยภาพการ

ให้บริการทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

กิจกรรมนิสิตได้อย่างดี 

2. ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

3. เน้นบูรณาการด้านวัฒนธรรมที่เป็นวิธีชีวิตของคนไทย เช่น ด้านการทํานา การผลิตขนมไทย 

4. มีสถานที่เผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านเทคโนโลยีที่

ทันสมัย คือ เว็บไซต์ 

5. มีการปรับข้ันตอนการดําเนินการให้ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

6. มีโครงการชวนน้องปลูกข้าว ซ่ึงเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีแก่นิสิต 

7. มีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์อาวุโสกับคณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในการ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ 

  แนวทางเสริม 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยจัดแปลหนังสือ (40 ตําหรับอาหารพ้ืนบ้าน คุณค่าจากภูมิปัญญา

ไทย) เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านอาหารพ้ืนบ้านเป็นภาษาต่างๆ สามารถเผยแพร่และ

สร้างรายได้ให้กับคณะ/ภาควิชา 
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2. มีแผนเชิงรุกการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสู่นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศประชาคมอาเซียน 

ทั้งระดับคณาจารย์ นิสิต เยาวชน และเกษตรกร 

3. คณะควรจัดโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากร ประชาชนที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมการเกษตร

ของประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะ 

1. การนําเสนอค่าผลการประเมินความพึงพอใจ ควรเสนอทั้งค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการสืบสานประเพณีของไทยในการเคารพผู้อาวุโส รุ่นพี่ และรุ่นน้อง (รวงทองลาทุ่ง) 

2. มีการลงปฏิบัติจริงภาคสนามทําให้การดํารงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 

5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  

4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารได้กํากับติดตามและประเมินผลงานตามที่มอบหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะ 

2. ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการ

บริหารงานคณบดี และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

  แนวทางเสริม 

1. เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมอย่างทั่วถึง จึงควรมีการ

สํารวจประสิทธิภาพการสื่อสารในช่องทางต่างๆที่คณะใช้อยู่เป็นประจํา 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ

คณะ 
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 ข้อสังเกต 

1. การจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ยังไม่มี

รายละเอียดในเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความเส่ียงตามเทคนิค  4 T 

2. คณะมีการจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแต่ไม่สอดคล้องกันแผนกลยุทธ์ของ

คณะ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1

ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดี

มาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีการจัดประชุมรายงานผลการใช้เงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน 

2. มีการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 

3. มีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบปีละ 4 ครั้ง ตามรายไตรมาส (เกณฑ์ระบุอย่างน้อย 2 

ครั้ง) 

  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการเปรียบเทียบรายงานการใช้เงินตลอดทั้งปี จะได้ทราบรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือน 

เพื่อการวางแผนการดําเนินการในปีถัดไป 

2. ควรรายงานผลการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 

3. ควรมีหนังสือเชิญผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2555 ที่ส่งไปยังภาควิชาบัญชีเพิ่มอีก 7 

โครงการ (จากหลักฐานมีเพียง 2 โครงการ) 

 ข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มข้ึน ควรจัดทําเป็นกราฟเพิ่มเติมจากข้อมูลตารางตัวเลข 

ซ่ึงจะง่ายต่อการตรวจรายงาน และทําให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

2. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจน แยกงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจัดสรร

เงินรายได้ เนื่องจากที่เสนอมาเป็นรายงานผลการจัดสรรเงินเท่านั้น 

3. ระบบใหม่เป็นระบบ ERP ซ่ึงเริ่มใช้งาน แต่งานการเงินและงบประมาณ ยังต้องทําระบบเดิมอยู่ 

ทําให้ต้องทํางาน 2 ระบบ คือ ระบบ ERP และ ระบบเดิม ซ่ึงระบบงานที่ดีควรลดงาน ลด

เอกสาร และสะดวกต่อการตรวจสอบง่ายขึ้น 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. เมื่อภาควิชาเสนอขอใช้เงินต้องบันทึกการกันเงินตามแผนในระดับ ERP เพื่อการเงินคณะ

ตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ระบบมีการป้องกันการแก้ไขข้อมูล โดยผู้ใช้ระดับคณะเท่านั้น 

2. ไม่มีการรับเงินสดทุกโครงการของคณะ ป้องกันการทุจริตได้ และตรวจสอบได้ง่าย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.96  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพที่ดี 

2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

3. มีการอบรมทําความเข้าใจการจัดทําการประกันคุณภาพภายในคณะ และจัดทํา KM ไว้เป็น

อย่างดี ทําให้เอกสารการประกันคุณภาพของคณะสมบูรณ์ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะดีข้ึน 

  แนวทางเสริม 

1. เนื่องจากคณะมีหลายภาควิชา การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการระหว่างภาควิชาจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะได้เป็นอย่างดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้

คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน

คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.54 4.64 5.00 5.00 4.54 4.64 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ด้าน

การบริหารจัดการ 

การอุดมศึกษา 

5.00 4.88 4.88 4.88 - 4.89 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน

ธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.88 4.88 4.86 4.86 4.88 4.86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน

พันธกิจของการบริหาร

การอุดมศึกษา  

5.00 4.90 4.89 4.90 - 4.89 4.89 4.93 4.92 4.89 4.92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้าน

การสรา้งและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 3.93 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ด ี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ

สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้

คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา

คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และ
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กิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

การประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นิสิตเข้าสู่สากล ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้

บัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ใน

ระดับดีถึงดีมาก 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่

ชัดเจน และกว้างไกล มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและมีผลการดําเนินงานได้ครบทุกพันธกิจ โดยมี

คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย 

และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศ

ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มี

คุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม

มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีบุคลากร

ศักยภาพสูงด้านการวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก รวมทั้งมีกลไกที่จะพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการที่ดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อพัฒนาเป็นสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ที่เด่นชัดยิ่งข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบรหิารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.70 4.74 5.00 5.00 4.70 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ

ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.95 4.95 4.80 4.80 4.95 4.84 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

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

4. ด้านบุคลากรและ

การเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.52 3.52 5.00 5.00 3.52 4.26 ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74     

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมากดีมาก ดี ดีมาก     

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ

สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้

คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา

คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก 

และหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ และมีการจัดระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาที่ครอบคลุมในการดูแลนิสิต นอกจากน้ี มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล ด้วยการจัดทําแผน

กลยุทธ์ที่ใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของคณบดีที่ชัดเจน และนําไปประกอบการพัฒนาคณะได้ โดยดําเนินงานตามระบบและ

กลไกในแต่ละพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับ
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แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.26 

ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีคณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึง

ระดับศาสตราจารย์จํานวนมาก และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนํา

สังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การ

วิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม และมีผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่นําไปใช้ประโยชน์และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก

ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ.  รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ

และความพรอ้มในการจัด

การศกึษา 

5.00 4.80 4.80 4.80 - 4.74 4.74 4.85 4.85 4.74 4.83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

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

   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.44 4.44 4.60 4.60 4.44 4.57 ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 

   3) ด้านการเงนิ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.90 4.90 5.00 5.00 4.90 4.97 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.35 4.40 5.00 5.00 4.35 4.67 ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 

   1) ด้านการผลติบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.54 4.64 5.00 5.00 4.54 4.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ด ี

   3) ด้านการให้บริการทาง - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ 

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ.  รวม 

วิชาการแก่สงัคม 

   4) ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74     

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน

ได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน

เฉลี่ย   4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการ

บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและมี

ตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถหารายได้มาเสริม

กับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.10  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้

เห็นว่า คณะเกษตร มีการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตที่เน้นการ

พัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ 

เอก และหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่

หลากหลายมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเงินสนับสนุนการ

วิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เห็น

ผลงานที่ชัดเจนจํานวนมาก รวมถึงมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการทั้ง

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และ

เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 

ที่ 

ลําดับที่

บนระบบ 

CHE 

CdsID 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 

2554 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณทั้งหมด 

  58 58 

2     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 

  47 47 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 29 29 29 

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 7 7 

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 7 7 

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 3 - - 

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้

แผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 

12 7 7 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

12 7 7 

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 8 8 8 

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

8 8 8 

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - - 

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม

กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

29 29 29 

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 7 7 

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 15 14 14 

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 8 8 8 

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

2,214 2,292 2,292 

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

ปริญญาตรี 

1,451 1,518 1,518 
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ลําดับ 

ที่ 

ลําดับที่

บนระบบ 

CHE 

CdsID 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 

2554 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

ปริญญาโท 

569 577 577 

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

ปริญญาโท  (แผน ก) 

418 464 464 

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

ปริญญาโท(แผน ข) 

151 113 113 

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ

ปริญญาเอก  

194 197 197 

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

161.5 170.5 170.5 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  165.5 165.5 

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศกึษาตอ่   5 5 

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ

เทียบเท่า  

161.5 170.5 170.5 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  

3.5 3 3 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 

45 44 44 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า  

113 118.5 118.5 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง

อาจารย์ 

81.5 83.5 83.5 

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

2 1 1 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

30 2..9 2..9 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

49.5 53.5 53.5 
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ลําดับ 

ที่ 

ลําดับที่

บนระบบ 

CHE 

CdsID 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 

2554 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

30.5 32 32 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

7 7 7 

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

23.5 25 25 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ 

41.5 40.5 40.5 

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

1.5 2 2 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

8 8 8 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

32 30.5 30.5 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

8 9.5 9.5 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

8 9.5 9.5 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

1645 2,121.60 2,121.60 

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1277.31 1,409.47 1,409.47 

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 274.04 350.38 350.38 

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 93.63 - - 

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้

นักศึกษา 

699 692 692 

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ 

ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ

สถาบัน 

5091 3,957 3,957 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอื้่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 4.13 
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ลําดับ 

ที่ 

ลําดับที่

บนระบบ 
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CdsID 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 
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ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน

กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนา

นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้

สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.96 3.86 3.86 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน

นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ

หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

3.9 3.85 3.85 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบ

กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.99 3.94 3.94 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก

หลักสูตร 

0.73 4.49 4.49 

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่

จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 

145 232 232 

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ

สํารวจเร่ืองการมีงานทํา  

145 232 232 

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 

111 138 138 

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการ

ของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

2 0 0 

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

19 52 52 
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147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์

ทหาร 

0 2 2 

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 14,213.48 14,213.48 

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์

เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0 12 12 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

5 28 28 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ 

28 6 6 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

6 3 3 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

147 127 127 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก

วิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

7 13 13 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

1 1 1 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 1 1 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่า

4 3 3 
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น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimag

ojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ

ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก

อ่ืนๆ) 

13 10 10 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่

เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก) 

0 15 15 

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

29 18 18 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.5 3.91 3.91 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4.1 4.06 4.06 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.3 4.30 4.30 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่

ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

161.5 170.5 170.5 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่

ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

161.5 170.5 170.5 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ 8 5 5 
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ย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

1,2248,000 9,370,100 9,370,100 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,248,000 9,370,100 9,370,100 

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

53,295,196.8 94,810,738 94,810,738 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,295,196.8 94,810,738 94,810,738 

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

156.5 169.5 169.5 

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 156.5 169.5 169.5 

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

2 4 4 

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5 5 

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

5 5 5 

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

82 93 93 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

82 93 93 

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

28 8 8 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 8 8 

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่า

น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 0 0 
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231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัด

อันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimag

ojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ

ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก

อ่ืนๆ) 

87 79 79 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 79 79 

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์ 

13 17 17 

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

5 7 7 

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ 

0 9 9 

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม

เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศกึษา

กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

3 0 0 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑข์อ

ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย

ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 2 2 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม

แผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

56 62 62 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่

นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

22 16 16 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่

นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 

7 2 2 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่

นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

2 37 37 
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องค์ประกอบที ่6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํา

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

- 5.00  5.00 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  

3.96 4.88 4.88 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย

คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕)  

3.96 4.88 4.88 

269     จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด   197.5 197.5 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

284     รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ)   107.33 107.33 

291     เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ)   2.15 2.15 

องค์ประกอบที ่97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของ

บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- 3.65 3.65 

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน

เต็ม ๕) 

- 4.11 4.11 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

- 89.06 89.06 

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 

- 46 46 

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.11 4.11 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่

เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน

เต็ม ๕) 

- 3.65 3.65 
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ภาคผนวกที่ 2 

ข้อมูลการสมัภาษณ ์

กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต จํานวน 4 คน 

ศิษย์เก่า  

1. สามารถนําความรู้ที่ศึกษาจากระดบัปริญญาตรี มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเมื่อจบ

การศึกษาสามารถหางานทําได้ง่าย 

2. บัณฑิตเมื่อจบแล้วมีความมั่นใจสูงในการออกไปปฏิบตัิงาน 

3. ระดับปริญญาตรีการเรียนในภาคปฏิบัติของวิทยาเขตบางเขนน้อยกว่าวิทยาเขตกาํแพงแสน ส่วน

ใหญ่เน้นการเรียนทฤษฏีเปน็หลัก  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เพราะหากผ่านการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ เมื่อเข้าปฏิบตัิงาน

จริง จะสามารถต่อยอดระหว่างการเรียนและการทํางานได้ 

ผู้ใช้บัณฑิต 

1. นิสิตคณะเกษตร มีไวพริบ และการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาได้เปน็อย่างดี 

2. นิสิตคณะเกษตรได้เปรียบของการติดต่อประสานงาน  เพราะมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวกับการเกษตรแวดล้อมมหาวิทยาลัย 

3. นิสิตที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดด้าน

งบประมาณ ซ่ึงต้องใช้งบประมาณส่วนตวัในการสนับสนุน รวมทั้งนิสิตกงัวลในการใช้ภาษาองักฤษ 

และการสนทนากับเพื่อนนิสิตชาวต่างชาติ 

4. นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษน้อย แต่ระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้ใช้

ภาษาอังกฤษมากเพราะต้องแปลเอกสาร และต้องติดต่อกับนิสิตชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บณัฑิต เนือ่งจากภาษายังไม่เข้มแขง็ 

2. นิสิตควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้ Microsoft เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู 

เช่น โปรแกรม SPSS 

3. นิสิตควรจะทราบศัพท์เทคนิคทางการเกษตร เพราะต้องมีการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต้องการพัฒนาปรับปรุงคณะเกษตรอย่างไร 

1. ควรติดตามความก้าวหน้าบัณฑิตที่จบให้มากขึ้น  เพราะการทํางานในสายราชการต้องใช้เวลาใน

การปฏิบตัิงานนาน และช่วงทดลองงานยังไม่สามารถแสดงถึงความก้าวหน้าได้เท่าที่ควร 

2. พ้ืนที่ของการใช้ฝึกปฏิบตัิน้อย 
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3. ควรประสานงานกับองค์กรภายนอก องค์กรรัฐ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านวิชาการ ให้

มากข้ึน 

4. นิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบตัิน้อย พร้อมทั้งควรกําหนดและเน้นว่าต้องฝกึใน

เรื่องใด 

5. ควรบังคับให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําปญัหาพิเศษ เพราะจะได้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหา  

รวมทั้งให้บริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง หากนิสิตไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองจะไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้  

ความประทบัใจ 

1. กิจกรรมรุน่พีช่่วยรุ่นน้อง 
2. อาจารย์ให้คําปรึกษาทุกด้าน มีความอบอุ่น ไม่มีช่องว่างระหว่างอาจารย์และนิสิต 

3. บัณฑิตมีงานให้เลือกมาก มหาบัณฑิต สามารถเลือกบริษทัทีมี่ชื่อเสียงได้ 

4. อาจารย์ให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่อง มิใช่เพียงแค่ปรึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
5. ประสบการณ์ที่ได้รับ เช่น วิชาการ การใช้ชีวิต มิตรภาพ การทํางานเป็นทีม 

6. ได้ประสบการณ์สูงจากอาจารย์อาวุโส  

 

กลุ่มนิสิตทุกระดับ จํานวน  7 คน 

นิสิตชั้นปีที ่1 

1. พี่รหัสคณะเกษตรดูแลน้องรหัสเป็นอย่างดี 

2. การปรบัปรุงอาคาร สถานที่ไม่ให้เกิดการชํารุด เช่น กนัสาน และพ้ืน 

3. ควรมีการชี้แจงตําแหน่งอาคารสถานที่ และการใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยให้กบันิสิตชั้นปีที่ 1 

เพื่อไม่ให้หลงทาง 

นิสิตชั้นปีที ่2 (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. นิสิตจบมธัยมศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เมื่อเข้ามาศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของคณะเกษตร ใน

หลักสูตรนานาชาติ การเข้าศึกษาปีแรกต้องนําดิกเชนนารี่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้

อาจารย์ชาวต่างชาติปรับพื้นฐานทางภาษาให้ จึงทําให้เมื่อข้ึนชั้นปีที่ 2 การใช้ภาษาดีข้ึน  

2. อาจารย์ไม่สื่อสารด้วยภาษาไทย แต่อาจารย์มีการใช้สาํเนียงภาษาองักฤษทีแ่ตกต่างกัน  

3. กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมกลางไม่ได้แยกสาขาและภาควิชา ทําให้ได้ร่วมกิจกรรมกนัทั้งคณะ 

4. ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได้ วิชาเรียนไม่หลากหลาย เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีผู้สนใจเรียน

น้อย และการเลือกเรียนภาษาต่างชาติที ่3 หากนิสิตเลือกไม่เตม็คอร์สก็จะไม่เปิดการสอน 

นิสิตชั้นปีที ่3 

1. นิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาพื้นฐาน จะได้เรียนวิชาของคณะเกษตรในชั้นปีที ่3  ซ่ึงจะ

ไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องเรียนวิชาอะไร และจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิชาพื้นฐาน 
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2. รายวิชาในช้ันปีที่ 1 ต้องการให้แจ้งรายละเอียดวิชาเกษตรศาสตร์ทัว่ไป   

3. หนังสือไม่เพียงพอต่อการเรียนของนิสิต  

4. ควรมีห้องสําหรับการประชุม ทบทวนวิชา หรือห้องเอนกประสงค์ สําหรับนิสิต 

5. ควรจ้างบุคลากรเพิม่ข้ึนเพราะจํานวนนิสิตมากกว่าจาํนวนบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
6. ในชั้นปีที่ 1 และข้ันปีที ่2 วิชาเคมี ไม่รู้ถึงความสําคัญว่าสามารถเชื่อมโยงได้ถึงขั้นปีที่ 3 ได้  

7. ต้องการทราบถึงประสบการณ์ของรุ่นพีที่่ทํางานแล้ว  ว่าจบแล้วควรไปทํางานที่ไหน หรือเรียนต่อ

ในสาขาใด  

นิสิตชั้นปีที ่4 

1. ไม่มีการบังคบัให้ทําปัญหาพิเศษ แต่อาจารย์แนะนาํให้ทํา หากได้ทําปัญหาพิเศษ จะส่งผลต่อการ

เรียนวิชาสัมมนา เพราะสามารถนําไปแก้ปัญหาในงานได้ และเมื่อทํางานจะรู้ข้ันตอนการทํางาน

มากข้ึน 

นิสิตปริญญาโท  

1. ได้วิสัยทัศน์ เข้าใจเกษตรกร รักความเปน็เกษตรและช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งการได้รู้จักคนมากขึ้น 

ทําให้เกิดประสบการณ์ 

นิสิตปริญญาเอก 

1. มั่นใจในศกัยภาพ และได้รบัความรู้มากจากอาจารย์ ประกอบกบัเห็นว่าประสบการณ์ทางด้าน

การเกษตรต้องได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการเรียนที่คณะเกษตร สามารถ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สะดวก รวดเร็ว 

2. อาจารย์ถ่ายทอดความรูไ้ด้ดีมาก 

3. การเกษียณของอาจารย์ ทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ และประสบการณ์

ของอาจารย์ใหม่ยังไม่เทียบเท่ากบัอาจารย์เก่า 

4. ควรจัดหาเครือ่งมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทางการเกษตรทดแทนส่วนทีเ่สียหายจากอุทกภัย 

ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. ควรมีมาตรการลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ทีเ่ข้าใหม่และอาจารย์เกษียณ เนื่องจากประสบการณ์

องค์ความรู้อาจจะหายไปกบัอาจารย์เกษียณได้ 

2. ควรมีการเน้นการใช้ และพฒันาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นข้ึน เพราะต้องนํามาเขียนผลงาน  

กลุ่มอาจารย์ จํานวน  5 คน 

ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมนิสิต นิสิตมีความหลากหลาย ทําให้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมได้ยาก 

2. นิสิตมีความตั้งใจเรียนในภาคปฏิบัติ 

3. นิสิตไทย กับนิสิตต่างชาติ มีความแตกต่างในเรื่องการแสดงออกหน้าชั้นเรียน ไม่กล้าถามคําถาม 

หรือแสดงความคิดเห็น แต่ให้ความสําคัญกับคะแนน 
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นโยบายการพัฒนาอาจารย์ 

1. ภาควิชามีอาจารย์พี่เล้ียงเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์ใหม่ กําหนดให้เขียนโครงการวิจัยของตนเอง 

กําหนดต้องเสนอผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 

อาจารย์ปริญญาโทต้องขอตําแหน่งผศ. เมื่อครบ 3 ป ี

2. อาจารย์ใหม่ต้องนั่งสังเกตการณ์การสอนกับอาจารย์พี่เล้ียง เพื่อให้มีความแม่นยําก่อนสอนเต็มที่

ในภาคการศึกษาถัดไป แม้กระทั่งการเขียนตําราก็จะมีพี่เล้ียงด้วยเช่นกัน 

เทคนิคการสอน วิธีการสอน 

1. แผนการสอนของอาจารย์ มีวัตถปุระสงค์การสอน ผลผลิตและผลลัพธ์ อยู่ใน มคอ. 

2. สัดส่วนระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยส่วนมากประมาณ 60 : 40 แต่บางวิชาที่ต้อง

ใช้ตัวอย่างสัตว์/แมลง ก็จะต้องมีชั่วโมงออกภาคปฏิบัติมากขึ้น 

3. เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน เช่น ภาพเคลื่อนไหว ระบบ Max learn,  facebook และนิสิต

ส่วนใหญ่นิยมใช้ อาจารย์จึงเป็นผู้ดูแลระบบ เพื่อตอบคําถามเวลานิสิตมาโต้ตอบ แลกเปล่ียน

เรียนรู้กัน 

4. มีการคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการให้บริการรถรางของมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่เพียงพอ 
 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 5 คน 

ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

1. สถานที่ฝึกงานสําหรับนิสิตคับแคบมาก โดยเฉพาะภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

2. ระบบ ERP ทําให้ภาระงานเพิ่มข้ึน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญบุคลากรสายสนับสนุนน้อยกว่าบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงบุคลากรสาย

สนับสนุนไม่ค่อยได้รับการผลักดันเรื่องการขอตําแหน่ง 

ระบบประกันคุณภาพมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 

1. ส่วนของภาควิชา การประกันคุณภาพมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลของภาควิชา แต่ยังขาดการ

ให้ความร่วมมือจากบุคลากร 

2. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ทําให้นิสิตมีการวางแผนจัดโครงการ สรุปผลโครงการ เป็นประโยชน์กับ

นิสิตรุ่นต่อไป 

3. การจัดเอกสารหลักฐานตรวจ ทําให้เปลืองกระดาษ ทั้งที่จริงควรใช้จากระบบออนไลน์ได้ 
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มีความภาคภูมิใจอะไรในคณะเกษตร 

1. มีอาคารหลังใหม่  

2. มีการบริการวิชาการทางสังคม โดยเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ได้รับการสื่อสารจากคณะฯ อย่างไรบ้าง 

1. อีเมล์ 

2. ส่งข้อความผ่านเครื่องมือสื่อสาร  

3. จดหมายเวียน 

4. เว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการให้บริการรถรางของมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่เพียงพอ 

2. ควรมีการแก้ปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยติดขัดมาก ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

3. ควรจัดโครงการอบรมเพื่อขอตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

4. ควรให้บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะฯ มากข้ึน 

5. ควรมีการกระจายตําแหน่งให้เท่าเทียม 
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ภาคผนวกที่ 3   

ภาพกิจกรรม 
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