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คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2556 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะเกษตร กําแพงแสน และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประธานคณะกรรมการ .................................................................. (รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  เพรียบพร้อม)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานคณะกรรมการ .................................................................. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบญุส่ง)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ .................................................................. (รองศาสตราจารย์ศิริภัทรา เหมือนมาลัย) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กรรมการ .................................................................. (นางสาวเบญญา  กสานติกุล) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเกษตร กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 4 คน บุคลากร จํานวน      
4 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 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ซึ่งดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และตามตัว
บ่งชี้ภายในและภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 
ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับ ดี และตามตัวบ่งชี้ภายในและภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
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  

4.92 4.75 4.75 4.75 5.00 4.37 4.48 4.85 4.85 4.37 4.66

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 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42

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  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.70 4.70 4.50 4.50 4.70 4.54
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
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 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93

เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73
ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  
จุดแข็ง  

1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทําวิจัยทําให้ได้รับทุนวิจัยจากภายใน และภายนอกจํานวนมาก ส่งผลให้มี
ผลงานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติจํานวนมาก และเป็นผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 

2. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ  

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง  
1. ควรใหค้วามสําคัญและสนับสนุนในการนําผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ เพิ่มมากขึ้น 
2. ควรปรับปรงุและทวนสอบเอกสารหลักฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระดับภาควิชาและคณะ 

จุดที่ควรพฒันา  
1.  มีจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์  
2.  มจีํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  ควรมรีะบบและกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 



 3

 

ข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
1. ควรพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการขอปรับเปลี่ยนชื่อคณะ เพื่อลดความสับสนและ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสถานภาพที่แท้จริงของคณะเกษตร 
กําแพงแสน ซึ่งไม่ใช้เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของคณะเกษตร บางเขน 

2. ควรมีการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนกลางของนิสิต ที่ทําให้นิสิตทุกคนต้องเข้าประเมินโดยที่
คณะอาจารย์ผู้สอน ไม่ต้องคอยกระตุ้นเตือนตลอดเวลา 

3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกระตุ้นเร่งรัดกองการเจ้าหน้าที่ในการติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงใช้งานได้ตลอดเวลา 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 11 โครงการ และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 0 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 9 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 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก  

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 
1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะเกษตร กําแพงแสน ประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5 – 6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะเกษตร กําแพงแสน ประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 
2. พิจารณาการดําเนินงานของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทรท์ี่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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 
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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 6 คน 
 - นิสิตปริญญาเอก    จํานวน 2 คน 

เวลา 13:30 – 14:00 น. 
 - อาจารยท์ี่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ทกุภาควิชา)  จํานวน 4 คน 
 เวลา 14:00 – 14:30 น. 
  - ศิษย์เก่า      จํานวน 2 คน 
 เวลา 14:30 – 15:00 น. 
 - ข้าราชการสาย ข    จํานวน 1 คน 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 1 คน 
 - พนักงานเงินรายได ้   จํานวน 1 คน 
 - ลูกจ้างประจํา    จํานวน 1 คน 
เวลา 15:00 – 16:30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนว่ยงาน ดงันี ้

เวลา 15:00 – 16:30 น.  ตรวจเยี่ยมโครงการองค์ความรู้เกษตรเพือ่โลกสีเขียว 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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  
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   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 

3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

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

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   



 7

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 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 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ซึ่งดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และตามตัว
บ่งชี้ภายในและภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 
ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับ ดี และตามตัวบ่งชี้ภายในและภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

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  

4.92 4.75 4.75 4.75 5.00 4.37 4.48 4.85 4.85 4.37 4.66

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42

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  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.70 4.70 4.50 4.50 4.70 4.54

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
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 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93

เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ ดังนี้ 
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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

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

    4.81 4.72

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

    4.81 4.73

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 
ตัวบ่งชี้) 

  4.95 4.86

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

  4.95 4.87

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัว
บ่งชี้)  

    4.56 4.46

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัว
บ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12 

    4.58 4.50

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     4.66 4.66
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ข้อ 7 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

67 97.5 67.94 97.5 67.94 5.00 5.00

143.5 143.5   

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

31 41 28.57 41 28.57 4.76 4.76

143.5 143.5   
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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

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

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 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 336 90.32 336 90.32 4.52 4.52

372 372   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 455 455   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน 459 459   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน 336 336   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 61 61   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน 2 2   

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 36 36   

 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 20 20  

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 12,643.08 12,643.08  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.7 3.82 3.82 3.82 3.82
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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

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 38 21.50 38.39 22.25 39.73 5.00 5.00

56 56   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 56 56   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 4 1.00 4 1.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน 18 9.00 18 9.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

ผลงาน 14 10.50 15 11.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน 1 1.00 1 1.00   

  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 60 2.50 41.67 2.50 41.67 4.17 4.17

6 6   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 6 6   
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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 0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
ชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 3 1.50 3 1.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus  

ผลงาน 1 1.00 1 1.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

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

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 750.5 5.23 750.50 5.23 4.36 4.36

143.5 143.50   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 32 64.00 32 64   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 31 152.50 30.5 152.50   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 6.0 18.00 6.0 18.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 34 204.00 34.0 204.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.0 40.00 8.0 40.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 29 232 29 232   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 4 40 4 40   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต     5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      4.60 4.42
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 290000 91,433,850 587,999.04 92,210,612 592,994.29 5.00 5.00

155.5 155.5   
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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

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 30 67.50 39.1 67 38.8 5.00 5.00

172.5 172.5   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
คน 143.50 143.50   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด 
คน 29 29   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 51 12.75 49 12.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 18 9 18 9   115

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 45 45 45 45   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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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
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 1 0.75 1 0.75   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 23 47 27.25 30 17.39 5.00 4.35

172.5 172.5   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
เรื่อง 34 30   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
เรื่อง 0 0   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เรื่อง 13 0   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 9 5.22 7.50 4.35 2.61 2.17

172.5 172.5   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 6 1.50 6 1.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 1 0.50 2 1.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 7 7.00 5 5.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม    5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00



 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

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 40 44 86.27 33 80.49 5.00 5.00

51 41   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 8 7     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 16 14     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 20 12 
    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง 51 41 
    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 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 6 6 6 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
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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 7 การบริหารและจัดการ     4.94 4.54
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

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

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.8 4.7 4.7 4.70 4.70

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.97 4.93
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

9.2 ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ มก. "รอบรู้ 
เชี่ยวชาญ ชี้นําการเกษตร" 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.95 4.86 4.95 4.86

 



 18

 

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  

 จุดแข็ง 
มีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของคณะให้สอดคลอ้งกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  
1. มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง 
2. คณะฯ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการจิตอาสา  

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง  
1.  ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (กองแผนงาน) ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน มาใช้

ประกอบร่วมกับข้อมูลจากงานวิจัยสถาบันของแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ  
2. ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

โครงการ/กิจกรรม ให้กับนิสิตได้อย่างแท้จริง 

จุดที่ควรพฒันา  
1.  มีจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์  
2.  มจีํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  ควรมรีะบบและกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
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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 
นิสิตสามารถนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมของนิสิตได้อย่างครบวงจร PDCA   เช่น 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับ ดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทําวิจัยทําให้ได้รับทุนวิจัยจากภายใน และภายนอกจํานวนมาก  
2. มีผลงานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติจํานวนมาก และเป็นผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่น สะท้อน

เอกลักษณ์ของคณะ  
แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง  

ควรให้ความสาํคัญและสนับสนุนในการนําผลงานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ เพิ่มมากขึ้น  
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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  
บุคลากรมีศักยภาพสูงจึงทําให้มีการบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง  
ควรเร่งรัดในการดําเนินการ One Stop Service อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหน่วยงานประสาน

ระหว่างผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก อย่างครบวงจรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ 

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 
 จุดแข็ง 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน และการวิจัย ที่เป็นจุดเด่นของคณะมา      
บูรณาการ เพื่อส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างดี  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการจัดทําเอกสารหรือคู่มือที่ได้จากการทํา KM ให้เป็นรูปเล่มอย่างเป็นระบบที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่  
จุดที่ควรพฒันา  

1. ขาดหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานของผู้บริหาร 
2. ขาดการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรให้ความสําคัญในการดําเนินการการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ     

2. ควรใหค้วามสําคัญในการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ครบกระบวนการ PDCA 

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 

จุดแข็ง  
มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ  

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง  
ควรนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) ของ

โครงการ/กิจกรรม หรือต่อหัวของนิสิต การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการเงิน (รายรับและ
รายจ่าย) ของคณะ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคลุมและบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  
สามารถสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน และบุคลากรทุกระดับทําให้เกิดระบบประกัน

คุณภาพที่เข้มแข็ง  

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
ควรปรับปรุงและทวนสอบเอกสารหลักฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระดับภาควิชาและคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า    
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

- - - - 5.00 4.38 4.50 5.00 5.00 4.38 4.50

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.94 4.82 4.81 4.82 - 4.84 4.84 4.85 4.84 4.84 4.85

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.70 4.70 4.71 4.71 4.70 4.71

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.94 4.90 4.89 4.90 - 4.87 4.87 4.91 4.90 4.87 4.90

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.30

เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.85 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
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 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับ ดี  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
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 4.58 4.64 5.00 5.00 4.58 4.82

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.89 4.89 4.70 4.70 4.89 4.75

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

4.88 5.00 5.00 5.00 - 3.97 3.97 4.94 4.94 3.97 4.45

เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.82 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้

คุณภาพระดับ ดี   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 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 

4.92 4.70 4.70 4.70 - 4.64 4.64 4.75 4.75 4.64 4.73

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.88 4.67 4.67 4.67 - 4.35 4.35 4.75 4.75 4.35 4.69
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.67 4.67 4.67 - 4.78 4.78 4.67 4.67 4.78 4.69

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.46 4.50 5.00 5.00 4.46 4.73

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.38 4.50 5.00 5.00 4.38 4.72

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42
   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 4.94 4.84 4.83 4.84 5.00 4.50 4.53 4.87 4.86 4.50 4.73
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.73 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.69   
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.73 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.72 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  



 27

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์

ภาคผนวกที่ 1 
 

 

 

กลุ่มนิสิตปริญญาตร ี
1)  มีความคิดเห็นวา่คณะเกษตร กําแพงแสน ควรมีการปรับปรุงอะไรบ้าง 
 - เพิ่มการเรียนการสอน เพื่อหารายวิชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มากขึน้ 
 - อาจารย์ที่ปรกึษาประจําภาควิชามีน้อยในบางภาควิชา 
 - ตารางการเรียนวิชาตัวเลือกเสรีของภาควิชาที่ซ้ําซ้อน ทาํให้ไม่สามารถเรียนวิชาที่สนใจได้หมด 
2)  กิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ ต้ังแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 
 - ทางภาควิชาได้จัดกิจกรรมโดยพาไปพบเกษตรกรที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแมลงศัตรูพืช ที่ไร่

ชมพู่ และศูนยไ์หม  ประโยชน์ที่ได้รับสามารถนํามาต่อยอดการทําปัญหาพิเศษได้ 
 - ผลักดันให้นสิิตจัดกิจกรรมพบปะกับเกษตร และกิจกรรมกับองค์กรสื่อต่าง ๆ  โดยลงพื้นที่จริง 
3)  การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
 - ทําให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม เกิดความสามัคคี  
 - ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน เช่น การปลูกข้าว และได้

รับคําชมจากคณะอื่น  
4)  สาเหตุของการคัดนสิิตออกจากคณะเกษตร กําแพงแสน 
 - วิชาพื้นฐานที่นิสิตลงเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่าน 
 - การขาดความรับผิดชอบส่วนตัวนิสิต 
 - ไม่ได้ต้ังใจมาเรียนคณะเกษตร (กําแพงแสน) จริง ๆ 
5)  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของนิสติ 
 - มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
 - การจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติงานจริง โดยนิสิตเป็นผู้ดําเนินการ และอาจารย์เป็นที่ปรึกษา เช่น กิจกรรมการ

ขายดอกไม้ในงานต่าง ๆ 
 

กลุ่มนิสิตปริญญาโท และปรญิญาเอก 
1)  สาเหตุของการเรียนที่ไม่จบตามแผนการเรียน 2 ป ี
 - ข้อจํากัดด้านการปฏิบัติงานจากห้อง Lab และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 - การทดลองทางการเกษตรต้องใช้ระยะเวลานาน และมีความเสี่ยง 
2) อยากให้คณะหรือภาควชิา ปรับปรุงในเรื่องใด 
 - การประชาสัมพันธ์ เรื่องการแลกเปลี่ยนนสิิตปฏิบัติงานด้านการวิจัยระหว่างประเทศ สื่อที่

ประชาสัมพันธ์  ควรกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจ   
 - การเปิดสอนรายวิชาตามแผนการเรียนมนี้อย บางภาคเรียนไม่เปิดต้องไปเรียนที่วิทยาเขตบางเขน 
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3) คุณภาพชีวิตของนิสิต 
 - อยากให้คณะเกษตร กําแพงแสน มีโรงอาหารเล็กๆ อยูภ่ายในคณะหรือใกล้คณะ 
 - ควรมีห้อง Lab อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นของส่วนกลางเพิ่มขึ้น นอกจากที่ภาควิชา 

 

กลุ่มอาจารย์ทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิาร 
1) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบติังาน 
 - อยากให้มีการเปลี่ยนชื่อคณะ ให้มีความเด่นและแตกต่าง จากคณะเกษตร ที่บางเขน 
2) คณะเกษตร กําแพงแสน สนับสนนุส่งเสริมด้านการวจิัย 
 - มีการให้ทุนภายในคณะ และทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3) ปัญหาดา้นนิสิตระดับปรญิญาโท 
 - ส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน ที่จบระดับปริญญาตรีมาเรยีนต่อ ซึ่งไม่มนีิสิตจบปริญญาตรี

จากภายนอก 
 - การจ้างนิสิตที่จบแล้วมาทํางานวิจัย หรือจ้างนิสิตปริญญาโทมาทํางานวิจัย 
4) สาเหตุทีน่ิสิตมีการคัดออกของคณะเกษตร กําแพงแสน  
 - นิสิตส่วนใหญ่จะสอบไม่ผ่านวิชาพื้นฐานของทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

กลุ่มศิษย์เก่า 
1) การได้รับขา่วสารจากคณะเกษตร กําแพงแสน 
 - ได้รับข่าวสารจากอาจารย์ที่ภาควิชา เพื่อนๆ ทางเว็บไซต์ และ Social Network ต่าง ๆ 
 - กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ งานปฐมนิเทศ และงานคืนสู่เหย้า อยากให้เพิ่มกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
2) คณะเกษตร กําแพงแสน มีการติดต่อกับศิษยเ์ก่าทางไหนบ้าง 
 - ทางด้าน Facebook และด้าน E-mail 

 

กลุ่มบุคลากร 
1) คณะเกษตร กําแพงแสน มีแผนพัฒนาในสายงาน 
 - คณะเกษตร (กําแพงแสน) มีแผนพัฒนาในสายงาน เช่น การศึกษาดูงาน และให้บุคลกรเข้ารับการ

อบรมในโครงการต่าง ๆ  
2) เคยเห็นแผนพัฒนาบคุลากร หรือไม่ 
 - ไม่เคยเห็นแผนพัฒนาบุคลากร 
3) อยากให้คณะเกษตร กําแพงแสน มีการปรับปรุงเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
 - อยากให้ปรับปรุงทางด้านกายภาพ เช่น อาคาร สถานที่  
 - เรื่องการจัดซือ้ ควรมีการกําหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 - เรื่องของนิสิต ไม่ค่อยสู้งาน ไม่กล้าปฏิบัติ เพิ่มการปฏิบัติงานทักษะวิชาชีพทางด้านพืช และสัตว์ ให้

มากขึ้น 
 - การจัดกิจกรรมช่วงปีที่ 2 ควรส่งเสริมทํากิจกรรมภายนอก 
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4) การบริหารจัดการภายในคณะเกษตร กําแพงแสน เปน็อย่างไร 
 - ผู้บริหาร มีการติดตาม 
 - มีการประชุมเดือนละครั้ง 
 - มีการประเมนิผู้บริหาร 
5) มีอะไรที่ความภาคภูมิใจของคณะเกษตร กําแพงแสน 
 - ภาควิชามีการสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย ข และ ค ร่วมกันทําการวิจัย 
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ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

ภาคผนวกที่ 2 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


