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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร มาด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรก
ก่อตั้งมีชื่อว่าคณะเกษตรศาสตร์ 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 ส านักงานเลขานุการ 
2 ศูนย ์ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืช
ไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล ส านักงาน
เลขานุการ คณะเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร รวมทั้งมีสถานีวิจัยภายใต้คณะเกษตร 7 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัย
และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยทับกวาง 
 คณะเกษตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 วิสัยทัศน์ 
 องค์การการเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตรชั้นน าของภูมิภาค 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ                  
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 16 คน 

คณะเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ ก าหนดของมหาวิทยาลัย  จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.23  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30                   
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.84 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 27 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.66  
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในภาพรวม เพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างคณะในมหาวิทยาลัย และภายในคณะ                
ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความโดดเด่นทางวิชาการและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เช่น 
เพ่ิมการเรียนการสอน เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ เพ่ิมความรู้ทางกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องการเกษตร 
และการเรียนภาษาท่ี 2 และท่ี 3 เป็นต้น 

2. การมีศูนย์และสถานีวิจัยหลากหลายแห่งในแต่ละภูมิภาค ควรใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การวิจัย ของอาจารย์ และการฝึกงานของนิสิตให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิม
ศักยภาพการบริการวิชาการ  แก่สังคม และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คณะได้อีกทางหนึ่ง 

3. ในการประเมินความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ควรพิจารณาทบทวนการเขียนตัวชี้วัด                    
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และต้องมีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือการตัดสิน 

4. ควรจัดตั้ง “คลังสมองคณะเกษตร” เพ่ือระดมคณาจารย์อาวุโสเป็นเสมือนคลังความรู้ที่ส าคัญ                     
มีสถานที่และการบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
จัดการความรู้และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ 

5. ภาควิชาต่างๆ มีความส าคัญต่อคณะเกษตร และมีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในภาควิชาเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นควรมีการประเมินผลการด าเนินงานในระดับภาควิชาโดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ               
ที่ส าคัญเพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 17 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 14 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 3 กิจกรรม  
 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
คณะเกษตร ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 16 ครั้ง               
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปกีารศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้ง
ข้อมูลและหลักสูตร ระหว่างวันที่  15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า คณะเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.23) 
กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.14) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.79)  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 27 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไมผ่่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และองค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดมีาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
คะแนนเฉลี่ย 3.25 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 3.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.50 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือ เพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
เวลา 09.30 –11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะเกษตร    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
    และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

- ผู้บริหารคณะเกษตร รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน หรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP)  
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2)  สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ 
    ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย 
    น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  
3)  ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4)  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

  -   คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะเกษตร  
เวลา 11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ อาจารย์ / ผู้ใช้บัณฑิต (กลุ่มละ 30 นาที) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ นิสิต / ศิษย์เก่า / บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มละ 30 นาที) 
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง 
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ คณะเกษตร 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร เพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ 
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
                                  คุณภาพของคณะ  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีการ

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ที่ ก าหนดของมหาวิทยาลัย  จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.23  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30                   
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.84 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 27 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
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คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.66 รายละเอียดสรุปได้
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

(คัดลอกตาราง ป.2 จาก CHE QA Online) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 4.37 3.00 2.84 3.66 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.53 4.29 3.92 4.30 การด าเนินงานระดับดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

 (คัดลอกตาราง ป.1 จาก CHE QA Online) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ

การประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรลุ) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คะแนนเฉลีย่ 2.51 76.67 27.00 2.84 / 2.84   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 80 143.50 180.50 79.50 x 4.97   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 80 90.50 180.50 50.14 x 3.13   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 < ร้อยละ 20 2,258.81 180.50 -37.43 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ - - 3 ข้อ x 3.00 มีข้อ 1, 2, 3  
ไมพ่บข้อ 4, 5, 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ - - 3 ข้อ x 3.00 มีข้อ 1, 2, 4  
ไมพ่บข้อ 3, 5, 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 220,000  
บาท/คน 

80,272,480.00 202.50 396,407.31 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 60 175.40 211.50 82.93 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 4.00 มีข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7 
ไมพ่บข้อ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.30   

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 



 11 

 

1. การประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการจัดบริการไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้ อ 1-3                   
(ตัวบ่งชี้ 1.5) จึงท าให้ไม่สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ/ข้อมูล เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิตได้ 

2. ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้ศิษย์เก่า 
3. ไม่พบโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการจัดการประกันคุณภาพให้กับนิสิต 
4. ไม่พบวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ซึ่งท าให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนานิสิตได้ และท าให้ไม่สามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการพัฒนานิสิต 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ในการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนิสิต และ

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาให้นิสิต ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทุกโครงการหรือกิจกรรม โดยคณะควรจะประมวลผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 

2. ควรมีการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้ให้กับศิษย์เก่า โดยอาจสอดแทรกอยู่ในโครงการ ที่คณะได้ด าเนินการ
อยู่โดยปกติอยู่แล้ว เช่น โครงการวิถีเกษตรวิถีไทย เป็นต้น 

3. คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพให้กับนิสิต หรืออาจแทรก
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพเข้าไปในโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้น าของนิสิต             
คณะเกษตร 

4. คณะควรก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนานิสิตให้ชัดเจนเพ่ือการก าหนดโครงการหรือ
กิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตต่อไป 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
เกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา บนสื่อสากลเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยไม่จ ากัดวงเงินสูงสุดในการสนับสนุน 
3. คณะให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยจ านวนมาก ส่งผลให้มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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1. ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้มากขึ้น 

2. ควรสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยพิจารณาการให้รางวัล
หลากหลายรูปแบบ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยของหน่วยงานย่อยในส่วนงานยังไม่ทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยของหน่วยงานย่อยในส่วนงานให้ทั่วถึง 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรมีบริการวิชาการด้านการเกษตรที่หลากหลายโดยเน้นด้านการช่วยเหลือเกษตรกร                 
เป็นหลัก ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านการเกษตรของชุมชนและประเทศได้เป็นอย่างดี และยังมี
บริการวิชาการให้กับภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตรของประเทศ รวมทั้ง
ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ท่ีส าคัญของคณะด้วย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการจัดท าแผนเชิงรุกการให้บริการวิชาการในรูปแบบการอบรมระยะสั้น (short course 

training) ด้านความรู้การเกษตรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ โดยคณาจารย์หรือบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ  

2. ควรจัดท าตัวบ่งชี้ความส าเร็จเพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการต่างๆ ทั้งใ นด้าน
เศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรหรือชุมชน 

3. เพ่ือสร้างความยั่งยืนของการให้บริการวิชาการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ควรตั้งกองทุนบริการวิชาการ
ส าหรับเกษตรกร โดยจัดสรรเงินรายได้เข้ากองทุนอย่างสม่ าเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. กิจกรรมการปลูกข้าวเป็นแบบอย่างที่ดีของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับความเป็น
คณะเกษตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรต่อยอดการสร้างกิจกรรมการปลูกข้าวโดยน าผลผลิตจ าหน่ายในแบรนด์ของคณะ และเน้นการ

เป็นผลผลิตปลอดภัย 
2. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรอ่ืนๆ อาทิ การอนุรักษ์พันธุ์และประกวด

กระบือไทย การปลูกพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เป็นต้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยหาโอกาสสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ 

2. การมีศูนย์และสถานีวิจัยที่หลากหลาย จะมีประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดท า SWOT Analysis ของศูนย์และสถานีวิจัยแต่ละแห่ง เพ่ือหาจุดเด่นและแนวทาง

พัฒนาให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาคณะ 
2. ควรหาเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน เพ่ือสร้างความโดดเด่น และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. ขาดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเงินในระยะยาว เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต และขาดความ
ชัดเจนของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเชิงเปรียบเทียบ ในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนจุดคุ้มทุน                
เพ่ือการตัดสินใจในเชิงบริหาร 

2. ขาดการจัดท าระบบและกลไกการจัดท าความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี ที่สามารถพัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเงินในระยะยาว ที่ครอบคลุมถึงประมาณการรายรับและรายจ่าย                 

เพ่ือรองรับการพัฒนาของคณะในอนาคต และสร้างความชัดเจนของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
2. คณะมีศิษย์เก่าที่มีความสัมพันธ์กับคณะเป็นอย่างดี ควรหาแนวทางการจัดการความรู้ของบุคคล

เหล่านี้ เพื่อถอดแบบความส าเร็จและสั่งสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าไปเผยแพร่องค์ความรู้ 
3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารของคณะกับศิษย์เก่าและบุคลากรในคณะ เพ่ือการสร้างความร่วมมือให้ดี

ยิ่งขึ้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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ภาคผนวกที ่1 ภาพกิจกรรม 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารคณะเกษตร 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต และผู้ใชบ้ัณฑติ 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน 

  
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรรับทราบ 

 


