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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

  คณะเกษตร เป็นหน่ึงในส่ีคณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร มาดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรก
ก่อต้ังมีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2486 ตราไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2486 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2486  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัย
นําเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.23) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.14) ผลลัพธ์ อยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 3.79)  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะเกษตร มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.58 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 27 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และองค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉล่ีย 5.00 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
คะแนนเฉล่ีย 3.25 และองค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉล่ีย 3.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉล่ีย 3.50 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 จุดเด่น 
1. มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคณะเกษตรที่สบืสานต่อเน่ืองจากอาจารย์อาวุโส เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 
2. มีผลงานวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมเกษตรกรรมอย่างครบวงจร และ

สามารถพัฒนากลับมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน  
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 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชนและสังคมจํานวนมาก ถือ

เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านเกษตรกรรม ควรมีการวางแผนและบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงสังคมและธุรกิจ เพ่ือมาสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะในอนาคต 

2. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเพ่ิมกิจกรรมที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
การเกษตรให้ชัดเจนย่ิงขึ้น และเผยแพร่สู่สากล ภายใต้องค์ความรู้ขององค์กร  

 ข้อเสนอแนะภาพรวมในระดบัคณะ 
1. คณะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก ควรเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลการสนับสนุนการพัฒนา

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรเพ่ิมข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของศูนย์และสถานีวิจัย ที่สนับสนุนคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะเกษตรที่ต้องบริหารจัดการศูนย์และสถานีวิจัยจํานวน

มาก ควรพิจารณาสัดส่วนของอัตรากําลังให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของคณะ 
3. ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและคณะ ยังไม่สอดคล้องตรงกัน ทําให้ผลการประเมินมีความ

ขัดแย้ง  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่   

เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้กับประเทศ จากการบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วย
ผลงานวิจัยเกษตรกรรมที่มคีณุค่า และมีการสืบสานวัฒนธรรมจากผู้อาวุโสอย่างต่อเน่ืองแบบสังคมเกษตรกรรม 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน   

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพการดําเนินงานระดับพอใช้ 
คณะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก ที่เป็นฐานการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ แต่อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตมีความล่าช้า ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสมมากย่ิงขึ้น ส่วนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มีการเตรียมความ
พร้อมด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตหลากหลายโครงการ เพ่ือช่วยให้นิสิตประสบผลสําเร็จได้ตามเวลา มีผลการ
เรียนที่ดี และมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะโครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด”  

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการดําเนินงานระดับดีมาก คณะมี
การผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จํานวนมากอย่างต่อเน่ือง ทําให้ติดอันดับอยู่ใน QS Ranking อันดับที่ 1 – 
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3. ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการดําเนินงานระดับดี
มาก คณะมีผลงานบริการวิชาการเป็นจํานวนมาก และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
ได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ และเป็นงานที่ต่อยอดกับงานวิจัยและงานการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีศูนย์และสถานีวิจัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และ
บริการวิชาการท่ีสําคัญ 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพการ
ดําเนินงานระดับพอใช้ คณะมีการดําเนินงานตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยตามเทศกาลต่าง ๆ 
และมีการสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง ในเรื่อง การให้ความสําคัญกับผู้อาวุโส เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับรุ่นน้อง  

5. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพการดําเนินงานระดับพอใช้ 
คณะได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร และมีการเตรียมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นความ 
ท้าทาย ที่จะนําศักยภาพของศูนย์และสถานีวิจัยเข้ามาสนับสนุนศักยภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการของคณะในรูปแบบใหม่ นอกจากน้ี การบริหารบุคลากร ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรุ่น
ใหม่อย่างเป็นระบบ  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า คณะ
เกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 16 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 3 
กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. ควรปรับปรุงระบบการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่มอบหมาย เน่ืองจากไม่ได้บรรจุ
โครงการน้ีในแผนการดําเนินงานประจําปี 

2. คณะผู้บริหารควรทําความเข้าใจกับการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ เน่ืองจากไม่ได้
บรรจุโครงการน้ีในแผนการดําเนินงานประจําปี 

  ทั้งน้ี คณะเกษตรควรเร่งรัดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้แผนพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิผลบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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สรุปข้อมูลพืน้ฐานของคณะ (โดยย่อ) 

 คณะเกษตร เป็นหน่ึงในส่ีคณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร มาดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรก
ก่อต้ังมีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2486 ตราไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2486 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2486  
  ปัจจุบันคณะเกษตรมีส่วนราชการทั้งหมด 12 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 9 ภาควิชา 1 สํานักงานเลขานุการ 
2 ศูนย์ ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืช
ไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล สํานักงาน
เลขานุการ คณะเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร รวมทั้งมีสถานีวิจัยภายใต้คณะเกษตร 7 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัย
และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยทับกวาง 
 คณะเกษตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่ เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 วิสัยทัศน์ 
 องค์การการเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตรช้ันนําของภูมิภาค 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ อาจารย์ 4 คน ผู้ประกอบการ 3 คน ศิษย์เก่า 2 คน และนิสิต 8 คน  
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สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย      

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งช้ีและทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
และการตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังการค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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• กําหนดการประเมินฯ 

วันอังคารท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ ณ 

ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะเกษตร    09.30 –10.30 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารคณะเกษตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น (OP)  
2) สรุปผลการดําเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

  -   คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะเกษตร  
11.00 – 12.30 น. สัมภาษณ์ อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์นิสิต  
13.-0 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี และสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เก่ียวข้อง 
 
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 

08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ คณะเกษตร 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือช้ีแจงข้อค้นพบจากการประเมิน และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น อันนําไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
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คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัย
นําเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.23) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.14) ผลลัพธ์ อยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 3.79)  
  หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะเกษตร มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.58 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 27 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และองค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉล่ีย 5.00 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
คะแนนเฉล่ีย 3.25 และองค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉล่ีย 3.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉล่ีย 3.50 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 I P O รวม การดําเนินงานต้องปรับปรงุเร่งดว่น
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.64 4.50 2.58 3.25 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.00   3.00 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   3.50   3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 3.23 4.14 3.79 3.81 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช ้

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบคุณภาพได้ดังน้ี 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

ภาพรวมผลประเมิน        8 4 4.07 3.81 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

         3.31 3.25 

69.54 27 2.58 69.54 27 2.58 / / 2.58 2.58 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2.51
คะแนน 

118 153 77.12 134.50 175.5 76.64 x x 4.82 4.79 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
80 

หมายเหตุ : ปรับข้อมูลจํานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลาง เป็น 175.5 คน โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 134.5 คน 

61 153 39.87 87.50 175.5 49.86 x x 2.49 3.12 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
80 

หมายเหตุ : ปรับข้อมูลจํานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลาง เป็น 175.5 คน โดยอาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ 87.5 คน 

2,342.31 153 15.31 2,342.31 163.5 14.33 x x 0.00 0.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

สัดส่วน 
1:20 

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลจํานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลาง เป็น 175.5 คน ลาศึกษาต่อ 12 คน ทําให้คํานวณค่าร้อยละ
ความแตกต่างได้ร้อยละ 28.35 ซ่ึงมีค่ามากกว่าสัดส่วนตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 20 ได้ 0 คะแนน 

ข้อ   6   5 / x 5.00 4.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ยังไม่เห็นผลการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น 

ข้อ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6   6   6 / / 5.00 5.00 

 8 

 



ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ 
ตนเอง ตนเอง   

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร  =  = ผลลพัธ ์
(%หรือ บรรล,ุ  บรรล,ุ  
สัดส่วน) x = ไม่ x = ไม่

บรรล ุ บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

         5.00 5.00 

ข้อ   6   6 / x 5.00 5.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 

110,029,
156.00 

183 601,252.
22 

100,201,
160.00 

191.5 523,243.
66 

/ / 5.00 5.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

220,000
บาท/คน 

หมายเหตุ : เงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 19,024,450 บาท และเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก 81,176,710 บาท  

142.6 183.0 77.92 173.60 205.5 84.48 / / 5.00 5.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

หมายเหตุ : นับข้อมูลบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในแต่ละระดับคุณภาพไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น จํานวน 261 เรื่อง ได้แก่ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 77 เรื่อง การประชุมนานาชาติ 19 เรื่อง จดอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง TCI(q2) 8 เรื่อง TCI(q1) 50 เรื่อง 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 96 เรื่อง จดสิทธิบัตร 1 เรื่อง ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 7 เรื่อง ตําราหรือหนังสือ
ผ่านการประเมินขอตําแหน่งทางวิชาการ 1 เร่ือง โดยมีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 175.5 คน และนักวิจัย 30 คน รวม 205.5 คน 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

         5.00 5.00 

ข้อ   6   6 / x 5.00 5.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 

องค์ประกอบท่ี 4  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

         5.00 3.00 

ข้อ   6   4 / x 5.00 3.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 

หมายเหตุ : ข้อ 4 และข้อ 5 การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ยังไม่ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

         4.00 3.50 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ 
ตนเอง ตนเอง   

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร  =  = ผลลพัธ ์
(%หรือ บรรล,ุ  บรรล,ุ  
สัดส่วน) x = ไม่ x = ไม่

บรรล ุ บรรล ุ

ข้อ   5   4 x x 4.00 3.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 

หมายเหตุ : ข้อ 2 ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรและโอกาสในการแข่งขัน  ข้อ 5 และข้อ 6 ไม่มีการดําเนินการ  

ข้อ   5   5 x x 4.00 4.00 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ไม่มีการดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมากที่ตอบสนองการสร้างงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเกษตร

ของประเทศ และมีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม 
แต่พบว่า ปริมาณการคงอยู่และการสําเร็จการศึกษาของนิสิตใช้เวลามาก คณะควรมีการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความสมดุลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเพ่ิมการฝึกงานและ
การศึกษาดูงานในสภาพปฏิบัติงานจริงมากขึ้น โดยเน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  

3. การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ควรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นิสิต และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของนิสิต 
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 ข้อสังเกต 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรย่ังยืน (นานาชาติ) มีผลการประเมินหลักสูตร อยู่

ในระดับคุณภาพน้อย (1.06) เน่ืองจากมีหลายตัวบ่งช้ีมีผลการประเมินเป็นศูนย์ คือ ตัวบ่งช้ี 2.1, 4.1 
5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 ควรมีการทบทวนผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะ
เกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดเด่น 

1. มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมเกษตรกรรมอย่างครบวงจร และ
สามารถพัฒนากลับมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

2. มีการเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเป็นจํานวนมาก และได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ติดอันดับอยู่ใน QS Ranking อันดับที่ 1 – 50 โดยเฉพาะในปี 2015 
ติดอันดับที่ 39 

3. คณะให้ความสําคัญในการกําหนดสัดส่วนการนําเสนอผลงานระดับนานาชาติที่ชัดเจน โดยมี
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. การสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเดิมนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโท ทํางานไม่เกิน 

3 ปี ระดับปริญญาเอก ทํางานไม่เกิน 2 ปี ควรเพ่ิมระยะเวลาในการกําหนดคุณสมบัติของนักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้เหมาะสม 

2. ควรมีการบริหารจัดการให้มีการกระจายตัวของผู้รับทุน เน่ืองจากปัจจุบันมีการกระจุกตัวของการ
ได้รับทุนจากอาจารย์อาวุโสเป็นส่วนใหญ่  

3. ควรมีการสร้างกลไกในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดเด่น 

1. คณะมีการบริการวิชาการที่โดดเด่นและตอบสนองความต้องการของสังคมเกษตรกรรมอย่างแท้จริง 
และเกิดการบูรณาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
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 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรมีการวิเคราะห์ผลการบริการวิชาการท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ บุคลากรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงมูลค่าของการบริการวิชาการ เพ่ือใช้ในการวางแผนและพัฒนาการบริการวิชาการ
อย่างย่ังยืน และคํานึงถึงโอกาสในการแข่งขัน 

2. ควรเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากศูนย์และสถานีวิจัย เพ่ือการบริการวิชาการให้เต็มศักยภาพ และส่งเสริม
ให้นิสิตได้มีทักษะการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงให้มากย่ิงขึ้น และเข้าถึงท้องถิ่น  

องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ตรงกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของคณะ 

2. คณะมีการดําเนินการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามจากอาจารย์อาวุโส แต่
พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า เสนอคณะให้ความสําคัญในการสร้างวัฒนธรรม
ของนิสิตและองค์กร เพ่ือเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต ในเรื่อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การพูดจา 
การมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเสียสละ ความมีนํ้าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ความคิดสร้างสรรค์ การนําเสนอผลงาน และทักษะภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. องค์ความรู้ในด้านการวิจัยที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กรจํานวนมาก แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์และ
รวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง คณะควรมีการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 
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2. คณะควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ต้ังแต่รายหลักสูตร และงานบริการ
วิชาการจากศูนย์และสถานีวิจัยที่คณะต้องบริหารจัดการ โดยควรคํานึงถึงการดําเนินภารกิจแบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ตามเอกลักษณ์ขององค์กร 

3. คณะควรมีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของคณะ 
และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์และทําความ
เข้าใจกับบุคลากรให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน  

4. ควรมีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ในลักษณะของแผนเชิงรุกอย่างรอบคอบ เพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
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ภาคผนวกที่ 1  
การสัมภาษณ ์

อาจารย์  จํานวน 4 คน 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับคณะ  

- ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มปัีญหาในการสอบไม่ผ่านวิชาเคมีทั่วไป แต่คณะมีการจัดโครงการรู้เรียน รู้เล่น 

รู้คิด ส่งผลให้เด็กได้เกียรตินิยมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีการพบปะผู้ปกครอง เพ่ือช้ีแจงให้ทราบปัญหา และการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง  

- ระดับบัณฑิตศึกษา มีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทําใหม้ีผลต่อการสําเร็จการศึกษาได้ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กําหนด จึงอาจปรับกระบวนการรับเข้านิสิต (Input) เพ่ือให้ได้เด็กที่มีคุณภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น แต่อาจเป็นการปิดโอกาสสําหรับเด็กในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาศึกษา 

เพ่ือนําความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือกิจการของครอบครัว ดังน้ัน ต้องขึ้นอยู่กับ

องค์กรในการกําหนดเกณฑ์ เพ่ือให้นิสิตสําเร็จการศึกษาได้ตามกรอบที่ สกอ. กําหนด และควรคํานึงถึง

การพัฒนาเด็กให้สามารถกลบัไปพัฒนาท้องถิ่นได้ และภาษาอังกฤษ มีความจําเป็นในทศวรรษที่ 21   

- การแก้ปัญหาด้านภาระงานของอาจารย์ที่ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ค่อนข้างมาก ควรมีการ

พิจารณาความเหมาะสมภาระงานในการปฏิบัติงานของอาจารย์ อย่างไรก็ตาม อาจารย์จําเป็นต้องบริหาร

จัดการเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เกิดความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  

- การขอทุนวิจัยของอาจารย์ในปัจจุบัน ขอทนุสนับสนุนได้ยากข้ึน เน่ืองจากทุนวิจัยน้อยลง บางทุนเยอะ

มาก แต่งานวิจัยไม่มุ่งเป้าตามที่กําหนด ทําให้ไม่สามารถขอทุนสนับสนุนได้ คณะควรจัดเวทีหรือมีเจ้าภาพ

ที่เป็นแกนนํา เพ่ือให้ทุกคนสามารถขอทุนวิจยัร่วมกันได้มากข้ึน  รวมท้ังมกีารประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์

รับทราบข้อมูลด้านการวิจัย ซึ่งยังมีบางท่านไม่ทราบว่าทุนวิจัยของคณะมีจํานวนมากน้อยเพียงใด  

- อาจารย์ใหม่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองในการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์แต่ละทา่นของคณะ เพ่ือประสานความ

ร่วมมือในการทํางานวิจัยกับอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน คณะจึงควรมีฐานข้อมูลอาจารย์แต่

ละท่านเพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และสามารถประสานความ

ร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกันได้  

2. กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีวิธีการดําเนินการอย่างไร 

- ทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรต้องเรียนรู้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถไป

ดําเนินการในแต่ละหลักสูตรได้ โดยมีการเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมาสร้างความเข้า  มีการประชุม

ร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนของคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให้ผู้แทนที่เข้ารว่มนํากลับไปดําเนินการในส่วน

 15 

 



ผู้ประกอบการ จํานวน 3 คน และศษิย์เก่า จํานวน 2 คน 

1. คุณภาพของบัณฑิตของคณะเกษตร  
- มีความพึงพอใจกับบัณฑิตของคณะเกษตร แต่คุณภาพด้านวิชาการให้เกรด C มองว่าคุณภาพลดลงจาก

เดิม และเมื่อเทียบกับคณะเกษตร กําแพงแสน จะมีประสบการณ์ด้านการฝึกปฏิบัติที่ดีกว่าบางเขน  ส่วน

การเรียนรู้งานเด็กบางเขน เรียนรู้ได้เร็ว แต่ลักษณะความรับผิดชอบลดลง 

- การรับคนเข้ามาใหม่ ทําให้มปัีญหาเร่ืองวัย การเรียนรู้งาน การลงพ้ืนที่ การเข้าถึงเกษตรกร ความอดทน

ลดลง จึงต้องมีหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมรุน่ใหม่ ดังน้ัน คณะควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มี

การเรียนรู้งานกับชุมชนมากขึ้น ควรเน้นให้มีการฝึกงาน การอยู่กับคน การสื่อสารให้มากขึ้น  

- ความรู้ ความสนใจ ความใส่ใจ ลดลง แต่พ้ืนฐานภาษาอังกฤษจะยังดีกว่าสถาบันอ่ืน สามารถต่อยอดได้ 

คณะควรมีแนวทาง เช่น การรับน้องสมัยก่อนที่มีอาจารย์คุม การฝึกงาน 

- ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในเรื่อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การพูดจา การมีสมัมาคารวะ ความ

รับผิดชอบ ความอดทน ความเสียสละ ความมีนํ้าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ในการ

นําเสนอผลงาน  

2. ทําอย่างไรให้สําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด 

- การสําเร็จการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจากต้องใช้เวลาเรียน

ค่อนข้างมาก อย่างน้อย 2 ปี รวมท้ังต้องใช้เวลาลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล และต้องตีพิมพ์ 2 ผลงาน  

นิสิต จํานวน 8 คน 

1. ความคาดหวังในการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
- ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตีพิมพ์ผลงาน 

2. ปัญหาที่พบ 

- วิชาเรียนไม่ค่อยมีปัญหา พยายามเขียนโครงร่าง แต่ใช้เวลาในการทําวิจัยค่อนข้างมาก 

- การทําวิจัยด้านมันสําปะหลังใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ เช่นพ้ืนที่ 

ฤดูกาล 

- ถ้าอาจารย์มีงานวิจัยจะทําให้นิสิตสําเร็จการศึกษาได้เร็วกว่าอาจารย์ที่ไม่มีงานวิจัย  ซึ่งนิสิตบางคนจะไม่

ทราบว่าอาจารย์ท่านใดทํางานวิจัย 
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3. เลือกศึกษาท่ีคณะเกษตร มก. 

- ต้องการเรียนคณะเกษตร เลยเข้ามาศึกษา เพ่ือนําความรู้กลับไปพัฒนากิจการของครอบครัว 

- เป็นสาขาเปิดใหม่ (เกษตรเขตร้อน) และเป็นสาขาที่ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตรทุกสาขา และ

มีการเช่ือมโยงสาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารด้วย 

- อาจารย์สอนให้นิสิตสามารถใช้กระบวนการคิด เพ่ือต่อยอดทางความคิดได้ 

4. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสโมสรนิสิตในการพฒันานิสิต 

- สโมสรนิสิตมีสว่นร่วมในการกิจกรรมของคณะ และมศีิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรุ่นน้อง เช่น 

กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 

- มีกิจกรรมค่อนข้างมาก แต่ไมก่ระทบกับการเรียน ขึ้นอยู่กบัการบริหารจัดการเวลาของแต่ละคน  

5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นิสิตได้รบัทราบ 

- มีห้องศูนย์การเรียนรู้ และรับทราบข้อมูลใน face book  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะพฒันา 

- ควรมีโปรแกรมพาไปศึกษาดูงาน เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งน้ี คณะควรมีการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งมคี่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

- เพ่ิมพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ หรือขยายเวลาในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ 

- เพ่ิมพ้ืนที่สโมสรนิสิต ทั้งในส่วนการใช้งาน การเก็บของ  

- ต้องการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเกษตร แต่กว่าจะเข้าใจความเป็นเกษตร ต้องใช้ระยะเวลา 

ประมาณช่วงช้ันปี 3 หรือ ปี 4  และการฝึกงานไม่เพียงพอกับการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  

- ควรเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกบันิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้

การทํางานวิจัย ฝึกงาน และได้แลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการศึกษา

ต่อหรือทํางาน 

- ควรเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีอาจารย์ต่างชาติมาสอนเสริม 
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ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะเกษตร 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย ์และนิสิต 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 

  
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรรับทราบ 
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