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(ฉบับแกไขหลังตรวจประเมินฯ)



คํานํา 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่

เป็นหลักประกันในมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
คณะเกษตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้ประเมินตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 โดยแสดงผล
การประเมินตนเองอันเกิดจากผลการดําเนินงานของคณะเกษตร และหน่วยงานย่อยภายใน อันได้แก่ 
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา 
ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล และสํานักงาน
เลขานุการคณะเกษตร ที่ได้แสดงในภาพรวมทั้ง 9 องค์ประกอบ และข้อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง พร้อมทั้งผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2555 จะเป็นตัวบ่งช้ีระดับคุณภาพการบริหารงาน การจัดการ

ศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะเกษตร อันจะเป็น
หลักประกันความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะเกษตรได้อย่างชัดเจน 

 
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่อํานวยการ กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกให้การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะเกษตรเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตร ที่ได้ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์  ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ) 
      คณบดีคณะเกษตร 

         2 กรกฎาคม 2555 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
1 

บทนํา 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะเกษตร มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยใช้ตามตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ทั้งน้ีคณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 และ 16 – 18 ซึ่งดําเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 
จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

กลุ่มของตัวบง่ชี ้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.88 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.87 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 4.43 ดีมาก 
ภาพรวม 37 ตัวบ่งชี ้ 4.71 ดีมาก 

 สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี สรุปผลได้ดังน้ี 
1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 28 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ที ่ ตัว
บ่งชี้ที ่

รายละเอยีด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ. 
1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2 2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 69.97 5.00 
3 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30.65 5.00 
4 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
5 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้
7 ข้อ 5.00 

6 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข้อ 5.00 

7 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหก้ับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 

8 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

9 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
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ที ่ ตัว
บ่งชี้ที ่

รายละเอยีด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

10 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
11 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 5.00 

12 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

577,694.89 
บาท/คน 

5.00 

13 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
14 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
5 ข้อ 5.00 

15 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
16 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหาร

ทุกระดับของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

17 7.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
18 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

19 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

20 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

สมศ. 
21 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ร้อยละ 76.72 5.00 

22 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 74.6 5.00 
23 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 25.38 5.00 
24 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวจิัย 

ร้อยละ 66.13 5.00 

25 9 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

26 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
27 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
28 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.87 คะแนน 4.87 

 

2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 8 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ที ่ ตัวบ่งชี้

ที ่
รายละเอยีด ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ. 

1 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
2 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 6 ข้อ 4.00 
3 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 4 ข้อ 4.00 
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ที ่ ตัวบ่งชี้
ที ่

รายละเอยีด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สมศ. 
4 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 89.68 4.48 

5 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

ความพึงพอใจ 
3.83 

3.83 

6 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตพีิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 19.73 3.95 

7 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.98 3.98 
8 14 การพัฒนาคณาจารย์ ร้อยละ 5.25 4.39 

 

3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 
ที ่ ตัวบ่งชี้

ที ่
รายละเอยีด ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สมศ. 

1 6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 6.37 1.59 
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 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะเกษตร มีจุดแข็ง 
18 ข้อ และจุดที่ควรพัฒนา 9 ข้อ ซึ่งคณะเกษตรได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 
  จุดแข็ง 

1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามรอบเวลา ได้รับมาตรฐาน สกอ. 
2. มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ 
3. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกช้ันปี  
4. การแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และให้

ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต ทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สังคมทั่วไป  

5. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลายช่องทางและต่อเน่ือง 
6. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
7. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ประสบการณ์  และบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ศิษย์เก่า 
8. การทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
9. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย 
10. มีทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกจํานวนมาก 
11. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งผลงาน

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล 
12. ผลงานวิจัยได้รับจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการได้รับการรับรองคุณภาพจํานวนมาก 
13. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศ 
14. คณาจารย์มีความเช่ียวชาญหลากหลาย สามารถให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุก

ระดับ 
15. การให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
16.  คณะเกษตรมีระบบ กลไก ในการดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างชัดเจน 
17. มหาวิทยาลัยควบคุมและดูแลระบบการเงินและงบประมาณ 
18. คณะเกษตรมีเครือข่าย และพันธมิตรในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งต้ังแต่

ระดับนิสิต จนถึงระดับคณบดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. คณาจารยท์ี่มีตาํแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่กําลังจะ
เกษยีณอายรุาชการมีจํานวนมาก 
 

ควรกระตุ้นให้คณาจารยใ์นคณะเกษตรขอตําแหน่งทาง
วิชาการในทกุระดับ 

2. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัยมีจํานวนนอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทุกระดับการศึกษา 

จัดประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในระดบับัณฑิตศึกษา เช่น แผ่น
พับโฆษณาแจกไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ส่ือสังคม
ออนไลน์ และเว็บไซต์ของคณะเกษตร 

3. การจดัศูนย์เพื่อให้คําปรกึษากับนิสิตทุกระดับใน
เรื่อง การเรยีน การใช้ชีวิต การทํางาน 

- ควรจัดทรัพยากรทางการเรียนรู้ ใหเ้หมาะสมกับจํานวน
นิสิต 
- ควรเสริมจติสํานึกของความเป็นอาจารย์ ครู ให้กับ
คณาจารยข์องคณะเกษตร 

4. การปรับปรงุระบบการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารกับ
นิสิตและศิษย์เก่า โดยเฉพาะการพัฒนาเวปไซต์ของ
คณะเกษตรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมให้มากที่สุด 

- 

- ควรสนับสนุนทนุวิจัยสําหรับนกัวิจัยรุ่นใหม่ 
- ควรติดตามและประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนการ

ให้ทุนวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 
- ควรจัดกิจกรรมหรือมอบรางวัลให้กับนกัวิจยัรุน่ให้ที่มี

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง (รางวลัรวงทองเกียรติคุณ) 
5. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ครบคลุมทั้ง

หน่วยงาน 
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ครบคลุมทั้ง
หน่วยงาน 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนํามาประกอบการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนํามาประกอบการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

7. วางแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินที่สามารถบ่งชี้ความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารและตัดสินใจไดท้ันท่วงท ี

8. คณะเกษตรยังขาดระบบสารสนเทศทีใ่ห้ขอ้มูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเครือข่ายและพันธมิตรในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

9. บุคคลากรยังขาดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ 

กําหนดหน้าที่และช้ีแจงตัวบ่งชีแ้ก่บุคลากรทกุระดับเพื่อ
สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน
ประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะเกษตร 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 คณะเกษตร เป็นหน่ึงในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอน
กิจการของกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรกก่อต้ังมีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระ
ราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งกิจการออกเป็น 5 
แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกกีฏวิทยาและ
โรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 พ.ศ. 2486 คณะเกษตรศาสตร์ยังไม่มีที่ทําการ อาคารสํานักงานต่างๆ อยู่รวมกันที่สํานักงาน
เลขานุการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ อาคารที่ต่อมาเรียกกันว่า เรือนเขียว ส่วนอาคารเรียนก็กระจัด
กระจายอยู่ ใ นบริ เ วณเกษตรกลางบาง เขน  ไ ด้แ ก่  อาคารสั ตวบาล  ( ปั จจุ บัน เ ป็นหอประ วั ติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) นอกจากน้ีก็ยังจัดการเรียนการสอนที่อาคารพืช
พรรณ และอาคารโภชนาการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบัน
เป็นสํานักงานงานสถิติการเกษตร) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2496 บาง
แผนกของคณะเกษตรศาสตร์จึงได้ย้ายเข้ามาใช้อาคารหลังนี ้ร ่วมกับ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2500 คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ใช้พื้นที่ทั้งหมด
ของอาคารชีววิทยาเพื่อการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

ภายหลังสํานักงานอธิการได้ย้ายไปใช้พื้นที ่หอประชุมใหญ่ที่สร้างเสร็จ ต่อมาเมื่อคณะประมงและคณะ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ย้ายออกไปจากตึกเดิมไปยังตึกพลเทพและตึกพิทยาลงกรณ์ตามลําดับ คณะ
เกษตรจึงได้ย้ายที่ทําการคณะไปอยู่แทนที่อาคารหลังนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการ
เกษตร 
 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตร
ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกสัตวบาลซึ่ ง นับเ ป็นหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ได้มีการเปลี่ยนช่ือจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล 
และเพ่ิมแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก และได้เปลี่ยนช่ือแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็นแผนกเคมีตามเดิม 
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย และในวันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนช่ือคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตรและแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 8 
แผนกวิชา ดังน้ี 

1. แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
2. แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมช่ือแผนกวิชาเกษตรวิศวกรรม) 
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมช่ือแผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์) 
4. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (เดิมช่ือแผนกวิชาเกษตรศาสตร์) 
5. แผนกวิชาสัตวบาล 
6. แผนกวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (เป็นแผนกวิชาใหม่) 
7. แผนกวิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม)่ 
8. แผนกวิชาปฐพีวิทยา (เป็นแผนกวิชาใหม่)  
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พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี  เช่นในปัจจุบัน ต่อมา ใน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื ่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากการเรียกชื่อแผนก
วิชาเป็นภาควิชาในทุกคณะ และเริ่มจัดตั้งส่วนราชการที่เรียกว่าสํานักงานเลขานุการให้สังกัดอยู่คณะด้วย 
และในปีนี้ได้ย้ายแผนกวิชาเกษตรนิเทศจากคณะเกษตรไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์แทน โดยเรียกใหม่เป็น 
ภาควิชาอาชีวศึกษา ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2518 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้แยกภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ออกจากกันและตั้งเป็นภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช และยุบเลิกภาควิชาพืชศาสตร์ โดยจัดตั้งเป็น 2 
ภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาพืชไร่นา กับ ภาควิชาพืชสวน  
 คณะเกษตรได้เริ่มดําเนินการสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. 2521 ใน 
สาขากีฏวิทยา และ สาขาปฐพีวิทยา เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนภาค
ปลาย  ปีการศึกษา พ.ศ. 2521 โดยเร่ิมให้นิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) ไปเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน  และต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2528 คณะเกษตรได้มีนโยบาย
ให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปศึกษา  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ต่อมาในปี  พ .ศ . 2523 ไ ด้มีประกาศสํา นักนายกรัฐมนตรี  เรื่ องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 คณะเกษตรไม่มีภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร โดยย้ายจากคณะเกษตรไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยต้ังช่ือใหม่เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ต่อมา พ.ศ. 2527 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้กําหนดให้มีภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรในคณะเกษตร ดังน้ันคณะเกษตรจึงมีภาควิชาทั้งหมด 9 ภาควิชา มาจนถึง
ปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2531 คณะเกษตรได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบ
บูรณาการความรู้ขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
ศัตรูพืช) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร) ณ วิทยาเขตบางเขน และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน) 
และ พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 พ.ศ. 2536 คณะเกษตร ได้เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเกษตรเขตร้อน 
(Tropical Agriculture) ทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในทุกภาควิชา และอีก 3 ปีต่อมาได้เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาควิชาส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์เกษตร  

ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แยกคณะเกษตรเป็น 
2 คณะ คือ คณะเกษตร และ คณะเกษตร กําแพงแสน และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มี
ป ร ะ ก า ศ ส ภ า มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  เ รื่ อ ง  จั ด ต้ั ง ศู น ย์ ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร  คณะ เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับภาควิชาสังกัดคณะเกษตร 
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 ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา (International Double Degree 
Program) ร่วมกับ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย สาขาเกษตรเขต
ร้อน (Tropical Agriculture) และ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade) 

ปัจจุบันคณะเกษตรมีการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา 1 สํานักงานเลขานุการ และ 3 
ศูนย์ ดังต่อไปน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 
2. ภาควิชากีฏวิทยา 
3. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
4. ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
5. ภาควิชาปฐพีวิทยา 
6. ภาควิชาพืชไร่นา 
7. ภาควิชาพืชสวน 
8. ภาควิชาโรคพืช 
9. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
10. ภาควิชาสัตวบาล 
11. ศูนย์ธุรกิจเกษตร 
12. ศูนย์ชนบทศึกษา 
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 

 พ.ศ. 2548 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคณะเกษตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ และพระราชทานช่ืออาคาร “วชิรานุสรณ์” และเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดอาคาร “วชิรานุสรณ์” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เพ่ือใช้เป็นอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เกษตร มีห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร 
และสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 
 
ภาควิชากีฏวิทยา  (Department of Entomology) 
 จัดการศึกษาทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับแมลง 
ดําเนินงานงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ของวิทยาการทางกีฏ
วิทยา เผยแพร่ ส่งเสริมและบริการวิทยาการที่เก่ียวกับแมลงให้แก่หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษาเอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องและสนใจ 
 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics) 
 จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะเกษตร โดยเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเขตร้อนที่ทันสมัย
เหมาะสมกับการใช้งานและประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร รวมทั้งการวิจัยคิดค้นเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรต่างๆ  
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  (Department of Home Economics) 
 ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริม
สังคมไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมงาน
บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ และให้บริการชุมชน ส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 
ภาควิชาปฐพวิีทยา (Department of Soils Science) 

 จัดการเรียนการสอน การวิจัยและงานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการด้านดินและ
ปุ๋ย งานวิจัยทางด้านทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ดินและนํ้า งานวิจัยด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดิน เทคโนโลยีการผลิต และผลการใช้ปุ๋ย รวมทั้งงานวิจัยทางด้านปฐพีวิทยา
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ภาควิชาพืชไร่นา (Department of  Agronomy) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางพืชไร่นา ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพืชไร่ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ การศึกษาและวิจัยครอบคลุมถึงการผลิตการเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิต สรีรวิทยาการผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือสร้างพันธ์ุ
ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การศึกษาและวิจัยจะเน้นตามลําดับความสําคัญทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันของพืชไร่แต่ละชนิด 
 

ภาควิชาพืชสวน  (Department of Horticulture) 
 

จัดการเรียนการสอนสาขาพืชสวน โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้
ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพทางด้านพืชสวน
ที่มีมูลค่าการตอบแทนสูง และผ่านขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

ภาควิชาโรคพืช  (Department of Plant Pathology) 
 

มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
ประยุกต์ความรู้วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง และชี้นําสังคมภาคเกษตรและชนบทได้
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
ภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร (Department of Agricultural Extension and 
Communication) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอันเน่ืองมาจากการ
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สร้างสรรค์งานวิชาการและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และมุ่งผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองและช้ีนําสังคม
ภาคเกษตรและชนบท ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ภาควิชาสัตวบาล  (Department of Animal Science) 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางสัตวศาสตร์ เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งเน้นการสอนและวิจัยทางสัตวศาสตร์ มีบทบาท
ร่วมในการเป็นผู้นําและแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ 
 
 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 
ปรัชญา 

คณะเกษตรเป็นแหล่งความรู้ อันนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ เศรษฐสังคม อย่าง
ย่ังยืน 
 
ปณิธาน 

มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 องค์การ การเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตร ช้ันนําของภูมิภาค  
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ 

2. สั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างย่ังยืน 

3. สร้างเสริมงานวิจัย และองค์ความรู้ที่มีความสําคัญเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
การกําหนดนโยบายของประเทศ  

4. ให้บริการวิชาการ และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรใน
ระดับนานาชาติ 

5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการสืบสานประเพณีอันดีของชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอน / การสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
4. การพัฒนาการบริการทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
5. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมชองชาติ 

 
เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสามารถช้ีนําในการกําหนดนโยบายของประเทศ 
4. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ย่ังยืน 
5. เครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างความยอมรับในระดับภูมิภาค และความเข้มแข็งทางวิชาการ/

วิชาชีพ 
6. องค์การที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

 

1.3 อัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 เอกลักษณ์ คณะเกษตร 
  คณะเกษตร เป็นองค์กรผู้นํา แหล่งรวมศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 

1.4 แผนงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเกษตร 
 

 ทั้งน้ีคณะเกษตรมีแผนการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปน้ี 
ฝ่าย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 วิชาการ 14 1,715,000 

2 วิจัยและบริการวิชาการ 10 1,010,000 

3 บริหาร (บริหาร/วิเทศสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์) 22 11,776,000 

4 กิจการนิสิต 33 5,450,000 

5 กิจการพิเศษ 
(ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

9 1,344,000 
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ฝ่าย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
6 ประกันคุณภาพ 10 175,000 

 รวม 98 21,470,000 

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะเกษตร 
กิจกรรม มี.ค. 

55 
เม.ย. 
55 

พ.ค. 
55 

มิ.ย. 
55 

ก.ค. 
55 

ส.ค. 
55 

1. ชี้แจงตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา       
2. ภาควิชา/สนล. จัดทําและส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐาน 

      

3. ภาควิชา/สนล. นําเสนอผลการดําเนินงาน       

4. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/
หน่วยงาน คณะเกษตร 

      

5. ภาควิชา/สนล. ส่งเล่ม SAR ฉบับแก้ไข และ สปค.01       

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร       

7. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร       

8. นําเสนอผลประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

      

9. ส่งเล่ม SAR ฉบับแก้ไข และแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (สปค.01) 

      

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบดีคณะเกษตร

คณะกรรมการเฉพาะกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

ภาควิชา 
กีฏวิทยา 

ภาควิชา 
เกษตรกลวิธาน 

ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

ภาควิชา 
พืชไร่นา 

ภาควิชา 
พืชสวน 

ภาควิชา
ส่งเสริมฯ 

ภาควิชา
สัตวบาล 

ศูนย์ธุรกิจ
เกษตร 

สํานักงาน
เลขาฯ 

ศูนย์ชนบท
ศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษ

รองคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพและประชาสัมพนัธ์ 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตร

คณะบดีคณะเกษตร

คณะกรรมการประจําคณะเกษตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
13 

1.7 รายนามบรหิารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะเกษตร 
 คณบดีคณะเกษตรคนปัจจุบันได้เข้ารับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ   คณบดีคณะเกษตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ  สโรบล    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ย่ิงยง  ไพสุขศานติวัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 รองศาสตราจารย์ สุดาวดี  เหมทานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อําไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

        และประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  โสพรรณรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

 อาจารย์ ดร.สราวุธ  รุ่งเมฆาวัฒน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 อาจารย์ ดร.เบญญา  มะโนชัย    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 อาจารย์ ดร.บัญชา  ชินศรี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี  ใจสุทธ์ิ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 อาจารย์ วสพร นิชรัตน์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์  สุวรรณโสภี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 อาจารย์ ธานินทร์ คงศิลา     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 อาจารย์ เจตษฎา อุตรพันธ์ุ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 อาจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 นายบําเพ็ญ  ไชยชนะ     รักษาการหัวหน้าสํานักงาน 

        เลขานุการคณะเกษตร 
 
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร   

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ   คณบดีคณะเกษตร 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต  หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม  หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษด์ิ  กาวีต๊ะ   หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ  พิชกรรม   หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ    หัวหน้าภาควิชาโรคพืช 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ   หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและ 

        นิเทศศาสตร์เกษตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยภูมิ  บัญชาศักด์ิ   หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ   กรรมการประจําคณะเกษตร 

        ประเภทคณาจารย์ประจํา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์   กรรมการประจําคณะเกษตร 

        ประเภทคณาจารย์ประจํา 

 รองศาสตราจารย์ วัชรี  เลิศมงคล    เลขานุการคณะกรรมการ 

 นายบําเพ็ญ  ไชยชนะ     ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
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1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
 

สาขากีฏวิทยา 
ผลงาน โมเดลจําลองต้นแบบ Push-Pull สําหรับการควบคุมแมลงพาหะนําโรค โดยการสนับสนุน

จากมูลนิธิเกท (Bill Melinda Gates Foundation) ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ เจ้าของ
ผลงาน ศึกษาโมเดลจําลองต้นแบบ Push-Pull ไปใช้กับหมู่บ้านตัวอย่าง 2 หมู่บ้านให้บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านพุเตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และบ้านแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยศึกษายุงลายบ้าน ซึ่งเป็นยุง
พาหะที่นําโรคจากเช้ือไวรัสหลายชนิดรวมทั้งเช้ือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และยุงก้นปล่องพาหะ
โรคมาลาเรียบางชนิดมีพฤติกรรมเข้ามาดูดเลือดคนในบ้าน  

ทีมวิจัยของ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองสร้างบ้านจําลอง  
“หมู่บ้านยุง” พร้อมกับดักติดหน้าต่างและประตู เพ่ือศึกษาการบินเข้าบ้านและบินออกนอกบ้านของยุงลายใน
ภาวะปกติและในภาวะที่บ้านมีการแขวนผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารไล่แมลงที่มีศักยภาพในการไล่ยุงได้ 
นอกจากนี้ได้ลองนํากับดักยุงชนิดหน่ึงมาวางไว้รอบๆ บ้านจําลองเพ่ือช่วยจับยุงลายที่ถูกไล่ออกมาจากบ้าน 

สารไล่ยุงมีหลายชนิด ทั้งสารเคมีสังเคราะห์หรือสารสมุนไพร สารสมุนไพรบางชนิดมีศักยภาพสูงมาก
เหมาะที่จะนํามาพัฒนาเป็นสารเคมีสังเคราะห์ได้เพ่ือได้ยืดประสิทธิภาพในการใช้งานให้ยาวขึ้น เช่นสารในกลุ่ม
ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ อาทิ permethrin, deltamethrin, cyfluthrin, alphacypermethrin เป็นต้น ซึ่ง
สารเคมีเหล่าน้ีพบแพร่หลายตามท้องตลาดโดยเฉพาะการนําไปใช้จัดการกับแมลงในบ้านเรือน (แมลงสาบ ยุง 
แมลงวัน มด เหา หมัด เป็นต้น) ก่อนที่จะนําสารเคมีเหล่าน้ีไปใช้ในการควบคุมแมลง สิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงคือ
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีให้ครบทั้ง 4 คุณลักษณะคือคุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะทางกายภาพ 
คุณลักษณะทางชีวภาพ และคุณลักษณะทางกลไกการปฏิบัติงาน สามคุณลักษณะแรกต้องผ่านการตรวจสอบ
จากห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด ส่วนคุณลักษณะสุดท้ายมีความสําคัญอย่างย่ิงก่อนที่จะนําไปใช้ในภาคสนาม
เน่ืองจากจําเป็นต้องรู้กลไกการปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของสารเคมี  กลไกการปฏิบัติงานที่แท้จริงของสารเคมี
สามารถตรวจสอบได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม หากสารเคมีไม่ได้มีการวิเคราะห์กลไกการปฏิบัติงาน
ที่แท้จริง การนําสารเคมีน้ันๆ ไปใช้จะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ และอาจพบกับปัญหาแมลงต้านสารเคมีก่อน
เวลาอันควร กลไกการปฏิบัติงานของสารเคมีที่จําเป็นต้องทราบก่อนการนําไปใช้มี 3 ลักษณะ ดังน้ี 1. เป็น
สารพิษต่อแมลงหรือไม่ “toxicant”  2. เป็นสารไล่แมลงแบบไม่มีพิษหรือไม่ “repellent” และ 3. เป็นสาร
ไล่แบบมีพิษหรือไม่ “irritant” 

การทดสอบกลไกการปฏิบัติงาน (application aspect) ของสารเคมีทั้งสามโดยใช้เครื่องมือทดสอบ
เฉพาะทาง เรียกว่า “EXCITO-REPELLENCY TEST SYSTEM” ซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ 
เจริญวิริยะภาพ ที่มีศักยภาพเพ่ือตรวจสอบกลไกการปฏิบัติงานของสารเคมีครบทั้ง 3 ลักษณะ โดยปัจจุบัน
ได้รับความนิยมและมีความเหมาะสมท้ังการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนามและสามารถแปรผลกลไก
การปฏิบัติงานของสารเคมีได้อย่างแม่นยํา ดังได้เห็นจากการนําเคร่ืองมือชนิดน้ีไปใช้เพ่ือศึกษากลไกการ
ปฏิบัติงานของสารเคมีในผลงานวิจัยของผู้เขียนที่ลงพิมพ์ในวารสารนานาชาติทางวิทยาศาสตร์มากมายภายใต้
ช่ือของ “CHAREONVIRIYAPHAP”  นอกจากน้ีหลายประเทศที่มีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมแมลง
ในบ้านเรือนได้ขอซื้อเคร่ืองมือชนิดน้ีไป เพ่ือทดสอบกลไกการปฏิบัติงานของสารเคมีก่อนนําไปใช้ในภาคสนาม 
อาทิ ทวีปเอเชีย (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ทวีปอเมริกา (บาลีซ แม็กซิโก อเมริกา) และอัฟริกา (ทรานซาเนีย) 

ดังน้ัน ก่อนที่จะนําสารเคมีไปใช้กับบ้านทดลอง สารเคมีชนิดน้ันๆ จําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบกลไก
การปฏิบัติงานท้ัง 3 ลักษณะอย่างละเอียด ทีมวิจัยได้ลองนําสารไล่แมลงชนิดหน่ึงที่ผ่านการทดสอบจาก 
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“EXCITO-REPELLENCY TEST SYSTEM” ไปใช้ในธรรมชาติจริงๆ โดยการสร้างบ้านจําลองและวางกับดัก
นอกบ้าน ประเมินผลความเหมาะสมของสารที่นําไปใช้โดยการทดลองดังน้ี 

1. เก็บลูกนํ้ายุงลายในหมู่บ้านใกล้เคียงที่สร้างบ้านจําลอง คัดแยกเฉพาะยุงตัวเมียเท่าน้ันใช้ในการ
ทดลอง 

2. การใช้เครื่อง “EXCITO-REPELLENCY TEST SYSTEM” เพ่ือศึกษากลไกการปฏิบัติงานของ
สารเคมีทั้ง 3 ลักษณะ คือ toxicant, repellent, และ irritant โดยเเคร่ืองศึกษากลไกการปฏิบัติงานของ

สารเคมี (EXCITO-REPELLENCY TEST SYSTEM) วัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการทดสอบใส่ลงไปในเคร่ืองมือ ประกอบ
เครื่องมือให้เรียบร้อยตามคุณลักษณะการทดสอบกลไกการ
ปฏิบัติงานของสารเคมี ปล่อยยุงลายบ้านที่ เ ก็บได้เข้าไปใน
เครื่องมือตามกลไกที่ เตรียมไว้  ต่อเครื่องมือเข้า กับระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้ระบบทํางานและอ่านผลจากระบบคอมพิวเตอร์

ต่อไป  
3. การใช้บ้านจําลองศึกษาประสิทธิภาพของสารไล่แมลง บ้านจํานวน 3 หลังขนาด 4x5 เมตร2 พร้อม

กับดักที่ประตูและหน้าต่าง แต่ละหลังห่างกันประมาณ 50 เมตร ตรงกลางเป็นสถานีตรวจอากาศ (ทิศทางลม 
ความช้ืนสัมพัทธ์ นํ้าฝน ความเข้มแสง และอุณหภูมิ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นํายุงตัวเมียที่จับได้ไปปล่อยภายในบ้านจําลอง หลังละ 50 ตัว (หลังที่หน่ึงคือบ้านจําลองที่ไม่ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง หลังอ่ืนๆ เป็นบ้านจําลองที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง) ภายในบ้านจําลองมีคนอยู่ 1 คน 
โดยอยู่ภายในมุ้งกระโจม ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ือไม่ให้ยุงกัดและดึงดูดยุงให้อยู่ในบ้านจําลอง คิดดูว่ายุงจะบินออกนอก
บ้านหรือไม่ หากยุงบินออกนอกบ้านยุงจะติดกับดักที่หน้าต่างและประตู และสามารถอ่านผลการทดลองในแต่
ละคร้ังได้ จากน้ันนําข้อมูลมาประเมินผลเปรียบเทียบชนิดของผลิตภัณฑ์น้ันๆ กับบ้านจําลองที่ไม่มีผลิตภัณฑ์
สารไล่แมลง 

4. นํายุงตัวเมียที่จับได้จากหมู่บ้านไปปล่อยนอกบ้านจําลอง โดยปล่อยข้างๆ บ้านจําลองหลังหลังละ 
50 ตัว บ้านจําลองมีคนอาศัยอยู่ตลอดการศึกษา ยุงจะบินเข้าบ้านทางหน้าต่างและประตูเพ่ือไปดูดเลือดคนใน
บ้าน อย่างไรก็ตามยุงที่พยายามจะเข้าบ้านจําลองจะไปติดกับดับที่หน้าต่างและประตู ทําให้เราสามารถนับยุง
ที่ต้องการบินเข้าบ้านได้ว่ามีจํานวนเท่าไร เปรียบเทียบกับบ้านจําลองที่ไม่ได้ใช้สารผลิตภัณฑ์ (ควบคุม) 

บ้านพักผู้ปฏิบติังาน 
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นอกจากน้ียุงที่ไม่เข้าไปในบ้านจําลองอาจจะติดกับดักที่วางไว้รอบๆ บ้าน หลังจากการทดลองสิ้นสุดจะทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากผลการทดลองที่ได้รับ 

สําหรับการศึกษาแบบ Push-Pull ได้ทําการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของสารเคมีและกับดักยุง BG – 
Sentinel Traps เพ่ือใช้ในการป้องกันยุงลายบ้านพาหะของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ชุมชนบ้านพุเตย ต.ท่าเสา 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ บ้านปางไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการ ใช้สารเคมีในอัตรา
ความเข้มข้นตํ่าและนํากับดักยุง BG Sentinel Traps มาใช้ร่วมด้วย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ลดจํานวนยุงลายภายในบ้านเรือน โดยการใช้สารเคมีภายในบ้านเพ่ือป้องกันและไล่ยุงจากภายนอกหรือที่อยู่
ภายในบ้านเรือนไม่ให้เข้ามากัดคนที่อาศัยอยู่ได้ ทั้งน้ีได้มีการวางกับดักยุงบริเวณภายนอกบ้านทั้ง 4 ด้าน ตาม
ประตู หน้าต่าง หรือ ช่องเปิดต่างๆ ของบ้าน  เพ่ือดักจับยุงที่บินออกจากภายในบ้านหรือยุงจากบริเวณ ด้าน
นอกของบ้าน 

 

    
    
         การเก็บยุงที่เข้าบ้านจากกับดักในกระท่อมทดลอง                  การดูดยุงตามบ้านชาวบ้าน 
 

 
การวางกับดักยุง BG-Sentinel Trap™ ตามบ้านชาวบ้าน 

 

  
การแขวนกระดาษชุบสารในบ้านชาวบ้านในชุมชน 
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สาขาเกษตรกลวิธาน 
 ผลงาน เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน จํานวน 120 เครื่อง โดย รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย หัวหน้า
โครงการ เป้าหมายเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ท ร ง เ จ ริ ญ พ ร ะ ช น ม า ยุ ค ร บ  8 4  พ ร ร ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนให้มีการผลิต
เครื่องสีข้าวเพ่ือชุมชน 120 เครื่อง มอบให้แก่ชุมชนใน
โครงการพระดาบส สําหรับการใช้งานการผลิตข้าวกล้อง 
ข้าวซ้อมมือ หรือข้าวขาว และการเรียนรู้ การแปรรูป
ข้าวเปลือกในระดับชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพ่ือชุมชนน้ี สามารถ
ทํางานได้ประมาณ 100 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อช่ัวโมง 
การกะเทาะแกลบใช้ลูกยางแบบ 2 ลูก และใช้การขัดสี
แบบแรงเสียดทานสามารถปรับค่าความดันภายในห้อง
ขัดขาวได้ด้วยตุ้มถ่วงนํ้าหนัก ที่ช่องทางออกของเมล็ด
ข้าว เพ่ือควบคุมองศาการขัดขาว ต้ังแต่ข้าวกล้อง ข้าว
ซ้อมมือ และข้าวสาร เครื่องต้นกําลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เฟสเดียว ขนาด 3 กําลังม้า 220 โวลท์ 15 แอมแปร์ มี

นํ้าหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม กว้าง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร และสูง 1.9 เมตร และจัดได้ว่าเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตอบสนองการแปรรูปข้าวเปลือก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สาขาคหกรรมศาสตร ์
  นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ ช้ันปีที่ 4 จํานวน 5 คน ได้แก่ ได้รับรางวัล
ชมเชย โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจํานวน 2,000 บาท ในการประกวดจัด
ช่อดอกไม้แนวประนีต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 และ 4 จํานวน 11 คน ได้รับ
รางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การประกวดอาหารไทย ในงานเฉลิมพระเกียรติ  
12 สิงหา มหาราชินี 
“เ ทิ ด ไ ท้ อ ง ค์ ร า ชิ นี 
อาหารไทย ก้องไกลทั่ว
โลก”  เมื่อวันที่  
12 สิ ง ห า ค ม  2554  
จัดโดย วัดพระราม 9  
ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก  
สํานักงานเขตห้วยขวาง  
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สาขาพชืไร่นา 
ผลงาน คู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมัน

สําปะหลัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมันสําปะหลัง และผู้สนใจทั่วไป 
จากสถานการณ์ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังอย่างรุนแรงทั่วประเทศ 

ส่งผลให้ผลผลิตมันสําปะหลังลดลงอย่างมหาศาลในสภาพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  เพ่ือให้การควบคุมเพลี้ยแป้ง
ประสบความสําเร็จทันกาล  ภาควิชาพืชไร่นา และ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดเวทีเสวนาระดมความคิดจาก
นักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 12  หน่วยงาน อาทิ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยฯ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสําปะหลังแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ประกอบการเคมีเกษตร และ
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สําปะหลังแห่งประเทศไทยร่วมหารือเสวนา เพ่ือหาแนวทางบรรเทา

ผลกระทบ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการระบาดในระยะเร่งด่วนและระยะยาว  โดยผลสรุปของการ
ประชุมเสวนาในหมู่นักวิชาการที่เก่ียวข้องและผู้ปฏิบัติ และจากประเด็นพิจารณานําไปสู่การปรับปรุงเน้ือหา
เอกสารวิชาการเผยแพร่/ คู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
 
สาขาพชืสวน 

ผลงาน การสร้างผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการงานการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมนิสิต ซึ่ง
อยู่ภายใต้แผนการดําเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ เน่ืองจากเป็นโครงการที่สามารถบูรณาการงาน
บริหารจัดการเข้ากับการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) การวิจัย และกิจกรรมนิสิต นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของภาควิชาฯและเกิดทักษะจากการนําความรู้มาแก้ปัญหา/ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
เช่ือมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอ่ืน นําหลักคิดและประสบการณ์ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สร้างสรรค์ มีศักยภาพในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ มีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน โดยนิสิตได้พัฒนาทักษะ 1) การวางแผน 2) การแก้ปัญหา/ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
3) การทํางานเป็นทีม และ 4) การนําเสนอผลงาน 

 

  

บรรยากาศการนําเสนอรอบที่ 2 เมื่อ 22 มนีาคม 2555 
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รางวัลที่ 3 ชุดปลูกสะดวก รางวัลชมเชย พิมเสนนํ้าสมุนไพร 

  

รางวัลชมเชย ถ่านจากผลไม ้ รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุปลูก 

 ภาควิชาฯ ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
นําไปจําหน่าย 4 รายการ ได้แก่ 1) ชุดปลูกสะดวก 2) พิมเสนนํ้าสมุนไพร 3) ถ่านจากผลไม้ และ 4) ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุปลูก 

 ผลงาน บุคลากรของภาควิชาพืชสวนได้รบัรางวัล/การยกย่องเชิดช ู
   

 
ผศ.จิรายุพิน จนัทรประสงค์ 
ได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ประเภทเหรียญ 

ราชรุจิทอง  
กรกฎาคม 2554 

รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ รับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ สาขาพืชศาสตร์  
(พืชสวน) จาก ม.แม่โจ ้26 

กุมภาพันธ์ 2555 

ศ.ดร.สายชล เกตุษา ได้รับ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ ด้านการวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13 มีนาคม 2555 
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สาขาโรคพืช 
 ผลงาน การจัดต้ังหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางภายในสําหรับประสานบุคลากร

ในหน่วยงานในการให้บริการวิชาการอย่างมี
ระบบ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมตามระบบที่กําหนด และมีแผนการ

ดําเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ ทั้งกรณีการขอความอนุเคราะห์จากภายนอกผ่านภาควิชา  กําหนดให้มีบริการ
ด้านฝึกอบรมเฉพาะทาง การบริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืชด้วยวิธีพ้ืนฐานและข้ันสูง การให้คําปรึกษา
และคําแนะนําวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาโรคพืช และการจัดเป็นหน่วยรองรับการฝึกงานของนิสิตทุกระดับเพ่ือ
สร้างความเช่ียวชาญในสายงาน ปัญหาพิเศษ  การบริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งน้ี มีการกําหนดกรอบ และแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

สาขาสง่เสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 
 ผลงาน โครงการค่ายอาสาถ่ายทอดความรู้กระบวนการเกษตรแก่เยาวชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตปริญญาโทส่งเสริม
การเกษตร เป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรม ณ มูลนิธิลูกพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยภาควิชาฯ มุ่งหวังให้นิสิตมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้าง
จิตสํานึกที่ดีให้กับชุมชน การสร้างจิตสาธารณะ และเป็นการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการเกษตรแก่เยาวชน  

 

สาขาสัตวบาล 
  ผลงาน การพัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยกิจกรรม ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG (ANS=Animal 
Science) ซึ่งบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และบริษัทเอกชนที่สนใจ โดยสร้างนิสิตให้สามารถแสดง
ศักยภาพของตนออกมา ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย โดยผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ในช้ันเรียน การฝึกงาน ดูงาน 
งานวิจัย และกิจกรรมของนิสิตเข้าด้วยกัน จากน้ันนําเสนอผลงานของกลุ่มนิสิตสู่สาธารณะชนให้แพร่หลาย 
แสวงหาความร่วมมือหรือองค์ความรู้เพ่ิมจากภายนอก เพ่ือสร้างอาชีพ หรือสร้างธุรกิจสู่ภาคเองชน จนทําให้
นิสิต หรือบัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และหวังให้เกิดวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในอนาคต   

ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG คือโครงการต้นแบบที่ประสบความสําเร็จอย่างดี เพราะเป็นการ
รวมตัวกันของนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทํา
กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพระหว่างเรียนในทุกมิติ สอดคล้องกับนโยบายของภาควิชาสัตวบาลฯ ที่เล็งเห็นว่าการ
เรียนในช้ันเรียนไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โครงการน้ีจึงมุ่งบูรณาการองค์
ความรู้ทั้งหมดแล้วฝึกนิสิตต้ังแต่ปี 2 จนถึงปี 4 โดยมีขั้นตอนคือ ให้นิสิตเรียนวิชาพ้ืนฐานทางกายวิภาคสัตว์ปีก 
(ปี 2) สรีรวิทยา โภชนะศาสตร์ และการปรับปรุงพันธ์ุ (ปี 3)  และเรียนรู้ภาคการผลิตในวิชาปี 4 ระหว่างที่
นิสิตเรียนทฤษฎี นิสิตจะได้สัมผัสสัตว์จริงผ่านการฝึกงานเล้ียงไก่ KU-BETONG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ฝึกงาน  และบางส่วนจะได้ทํางานวิจัย (วิชาปัญหาพิเศษ) (ปี 4) กับอาจารย์ที่กําลังวิจัย และพัฒนา ไก่ KU-
BETONG นอกจากน้ีนิสิตทุกช้ันปีต้องไปดูงานกับภาคเอกชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
องค์ความรู้ทั้งหมด 
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องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดจากการบูรณาการน้ี ถูกนําเสนอผ่านกิจกรรมนิสิตและเผยแพร่สู่สาธารณะชน
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก กล่าวคือ นิสิตนําไก่ KU-BETONG ที่เลี้ยงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (นิสิตได้เรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม) สร้างตลาด และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ในงาน
เกษตรแฟร์ โครงการหลวง หรือผ่านสื่อต่างๆ ด้วยวิธีการดังกล่าวทําให้ ไก่อบ ไก่ต้ม และข้าวมันไก่ KU-
BETONG เป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนทั่วไป เกษตรกร และบริษัทขนาดใหญ่ นิสิตในโครงการน้ีได้
เรียนรู้การนําเสนอโครงการในหลายรูปแบบ ทั้งการนําเสนอต่อประชาชนทั่วไป เกษตรกร นักวิชาการ และนัก
ธุรกิจ จนทําให้เกิดความร่วมมือทั้งทางวิชาการและธุรกิจกับภาคเอกชน นอกจากน้ีนิสิตยังได้ทํากิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์จากโครงการหลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โททางการบัญชี และบริหารธุรกิจ คณะ
พานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความหลายหลายทางวิชาการ ฝึกฝนการทํางานร่วมกับ
นิสิตต่างสถาบันที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

ปัจจุบันนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG ประสบความสําเร็จอย่างมาก 
นอกจากสามารถหางบประมาณเองเพ่ือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์แล้ว ยังมีโอกาสนําเสนอผลงานกิจกรรม
ให้กับบริษัท เอกชน จนทําให้นิสิตภาควิชาสัตวบาลจํานวนมากมีงานทําตรงตามสาขา โครงการนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากภาคเอกชน เช่น บริษัท CPF บริษัท SUNFOOD เป็นต้น ย่ิงไปกว่าน้ันนิสิตที่มี
ความสามารถโดดเด่นในโครงการน้ียังได้รับการติดต่อให้ร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัท CPF และ 
บริษัท DUCK KING ขณะที่เรียนในช้ันปี 3 เท่าน้ัน  

 

การพัฒนาศักยภาพนสิิตด้วยกิจกรรม ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานโครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิชาชีพ การทํางานวิจัย และการร่วมมือระหว่างบุคคล โดยมีลักษณะดังน้ี 

การฝึกงาน 

นิสิตภายใต้โครงการ 
ANS-Excellent การเรียนการสอน งานวิจัย 

กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

- ปัญหาพิเศษ 
- งานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 
“พัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ” 
งบประมาณสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- วิชา Animal breeding, 
Animal nutrition,          
Animal physiology 
- วิชา Poultry production 

- การวางแผนการดําเนินกิจกรรม 
- การวางแผนธุรกิจ ร่วมกับนักศึกษาคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร ์
- การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- การพัฒนาศกัยภาพนิสิตผ่านการประชาสัมพันธ์ 

- วิชาฝึกงาน 150 ช่ัวโมงแรก 
ภายในฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจ 
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1. กิจกรรมภายในหลักสูตร มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างรายวิชา วิชาชีพ การทํางาน
วิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตง ดังน้ี 

การเรียนการสอน การเรียนการสอนในภาควิชาสัตวบาลประกอบไปด้วยวิชาพ้ืนฐานหลักที่เก่ียวข้อง
ได้แก่วิชา ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ และสรีรวิทยา เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในองค์ความรู้พ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ เพ่ือนําไปสู่การเรียนในวิชาการผลิตสัตว์ปีก ซึ่งในรายวิชามีการปฏิบัติจริง โดยนิสิต
ได้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 

การวิจัย โดยนิสิตระดับปริญญาตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของภาควิชาฯในรูปแบบของการ
เรียนในวิชา ปัญหาพิเศษ ได้แก่การทํางานวิจัยที่เก่ียวข้องภายใต้ “โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็น
ธุรกิจ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยมีหลายส่วนประกอบกัน ดังน้ี 
การปรับปรุงพันธ์ุ  มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในหลาย ๆ ลักษณะได้แก่ ลักษณะการ
เจริญเติบโตที่อายุต่าง ๆ  ลักษณะด้านการสืบพันธ์ุ เช่น อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก จํานวนผลผลิตไข่ เพ่ือนํามาใช้
ในการประเมินพันธุกรรม และการคัดเลือก ศึกษาถึง genetic polymorphism และอิทธิพลของยีนต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต และการให้ไข่ สนับสนุนบางส่วนในการศึกษาเร่ือง Study on gene expression 
of Lipoprotein lipase gene (LPL) in Betong and broiler chicken ด้านสรีรวิทยาได้แก่ เรื่อง 
Comparison of Semen Quality and Fertility between KU-Betong and KU-Leghon Raised under 
Tropical Climate Condition และ  Basic physiology, Hematology and Serum Chemistry  in  
Betong Chicken (KU Line) และด้านการผลิตในหัวข้อเรื่อง Effect of Dietary Protein and 
Metabolizable Energy levels on Growth and Carcass Yields in Betong Chicken (KU Line) 

การฝึกงาน  การฝึกงาน 150 ช่ัวโมงแรกในหลักสูตร ภาควิชาฯได้จัดให้นิสิตฝึกประสบการณ์ทางด้าน
สัตวบาลซ่ึงประกอบด้วยสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงการเลี้ยงไก่ เพ่ือเป็นการเสริมประสบการณ์นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียนให้แก่นิสิตอีกด้วย 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยนิสิตเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมในทุกๆด้าน ทั้งด้านนโยบาย 
การลงมือปฎิบัติงาน และการประสานงานต่างๆ ภายใต้การแนะนําและช่วยเหลือของอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเป็นผู้ช่วยเหลือและถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การเลี้ยงไก่ อีกทั้งยังมีการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ การทําการตลาด การวางรูปแบบการจัดจําหน่าย 
และประชาสัมพันธ์ โดยทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์จากโครงการหลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ที่ใช้ไก่เคยู-เบตงเป็น
ผลิตภัณฑ์ประกอบการการเรียนการสอนวิชาการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะทําให้นิสิตเห็นความแตกต่างของการ
เรียนการสอนในสาขา และมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน 

3. กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร โดยการดําเนินการโครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG ได้เริ่ม
ขึ้นเมื่อปี 2552 เกิดจากการรวมตัวของนิสิตที่มีความสนใจไก่ KU-BETONG ทําโครงการเสนอภาควิชาฯ เพ่ือ
ขอดําเนินโครงการต้ังแต่การเลี้ยงจนถึงการจัดจําหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําความรู้จากการเรียน การ
ฝึกงาน การดูงานและงานวิจัยมาบูรณาการรวมกันและนําเสนอออกมาในรูปของกิจกรรมนิสิต ภายใต้การ
บริหารงานของนิสิตภาควิชาสัตวบาล นอกจากน้ีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการยังได้ต่อยอดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเป็น
ธุรกิจ โดยร่วมมือกับนักศึกษาและคณาจารย์จากโครงการหลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โททางการบัญชี และ
บริหารธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการวางแผนธุรกิจ การทําบัญชี
และกลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ไก่ KU-BETONG ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สําคัญในการช่วยให้โครงการมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาเป็นธุรกิจในอนาคต 
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นิสิตที่เข้าร่วมโครงการในคร้ังแรก คณาจารย์และนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

และนักศึกษา คณะพานิชยศาสตร์และ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปัจจุบันโครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG ได้ดําเนินกิจกรรมเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีจํานวน
นิสิตเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 75 คน โดยช่วงเร่ิมต้นภาควิชาสนับสนุนลูกไก่ KU-BETONG โรงเรือนเลี้ยง
ไก่ อุปกรณ์และวัคซีน รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งถือเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่ใช้ในการดําเนินโครงการ
และเมื่อสิ้นสุดแต่ละโครงการจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ของนิสิตและดําเนิน
โครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG ในปีต่อไป นอกจากน้ีในระดับของคณะเกษตร โดย รศ.ดร. 
วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร ได้มีส่วนช่วยให้คําแนะนําและผลักดันโครงการต้ังแต่ระดับภาควิชาในการ
ทํางานวิจัยเรื่องไก่เคยูเบตง รวมถึงกิจกรรมนิสิตต้ังแต่เริ่มดําเนินโครงการ สําหรับระดับมหาวิทยาลัยโดย รศ. 
วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดโอกาสนิสิตเข้านําเสนอโครงการและผลักดัน
ให้ไก่เคยูเบตงเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานโครงการหลวง ๔๒ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา 

 

  
        รศ.ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร                        รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี 

 
นอกจากน้ีในปีที่ 2 ของการดําเนินโครงการยังได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์จํานวน 1 ตัน มูลค่า 

50,000 บาท จากบริษัท SUN GROUP จํากัด และในปีที่ 3 ได้รับการสนับสนุนโดยให้ยืมตู้อบไก่ย่าง 5 ดาว 
จํานวน 2 ตู้ จากบริษัท CPF ผลิตภัณฑ์อาหารจํากัด เพ่ือใช้ในการทําไก่อบในงานโครงการหลวง ๔๒ โดยใน
ปัจจุบันทางบริษัทเบทาโกร จํากัด มีความยินดีให้การสนับสนุนโครงการ ANS-EXCELLENCE: KU-BETONG 
ของนิสิตภาควิชาสัตวบาล 
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                  นิสิตนําเสนอกิจกรรมให้กับ          การออกงานงานโครงการหลวง ๔๒   
                    คุณจําลอง เติมกลิ่นจันทร์             ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  
             CEO บริษัท SUN GROUP จํากัด      ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2554 
 
 นิสิตที่เข้าร่วมโครงจะต้องนําเสนอกิจกรรมให้กับทางผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอคําแนะนํา
และมุมมองในการดําเนินโครงการในเชิงของธุรกิจ นอกจากน้ียังเป็นการแสดงศักยภาพนิสิตของภาควิชาสัตว
บาล ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการรองรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 
2558 โดยจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและการได้งานของนิสิตภาควิชาสัตวบาลมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ีในส่วนของภาคเอกชนก็มีความสนใจนิสิต 
โดยมีการเสนอทุนการศึกษาและขอสัมภาษณ์งาน รวมถึงสหกิจศึกษานิสิตช้ันปีที่ 3 ของภาควิชาสัตวบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสิตนําเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษให้กับคุณสุเทพ วงรื่น ประธานกรรมการบริษัท ท๊อปธุรกิจการเกษตร จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์สหกิจศึกษาและการได้งานของนิสิตภาควิชาสัตวบาล 
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รูปแบบการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์มี 3 แบบ คือ ในรูปไก่อบ ไก่ต้มและข้าวมันไก่ โดยสูตรการทําไก่ต้มและ
ข้าวมันไก่ได้รับการสนับสนุนจากร้านจีฟ่ัน ซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่เบตงพันธ์ุแท้  
 
 
 
 
 
 
            ไก่อบ     ไก่ต้มและข้าวมันไก่       ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร้านจีฟ่ัน 
 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 ภาควิชาสัตวบาลวางนโยบายเรื่องการพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของภาควิชา การ
นําเสนอผลงานของนิสิต งานวิจัยและการบริการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมนิสิตจึงเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านทางสื่อและ
รูปแบบต่างๆ เช่น การออกรายการ My little farm, เยาวชนคนรักแผ่นดินและรายการเกมสหกรณ์ ของ
บริษัทกันตนา รวมถึงการนําเสนอโครงการให้กับผู้บริหารทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการไกเคยู-เบตง

จัดสรรงบประมาณ 
- ใช้ในโครงการ 
- แบ่งใช้ในกิจกรรมชุมนุมนิสิต 

ผลกําไรแบ่ง 2 ส่วนหลัก 
- โครงการต่อเนื่อง 
- กิจกรรมชุมนุมนิสิต 

พัฒนาบุคคลากร 
- สรรหานิสิตรุ่นน้องท่ีสนใจ 
- พัฒนาความสามารถของ

บุคคลากรในโครงการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- เพ่ิมกําลังการผลิต 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 
- ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค 
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                   ออกรายการ My little farm   ออกรายการเยาวชนคนรักแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 

   ออกรายการเกมสหกรณ ์             ศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดุลวิทย์  
 
 
 
 
 
 

 
                 คุณลักษณ ์วจนาธวัช  

                    คุณนริศ ปุณยลิขิต 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              กรรมการผู้จัดการบริษัท DUCK KING จํากัด 

โดยในงานเกษตรแฟร์ปี 2555 ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมชมงาน
เป็นจํานวนมากและทางนิสิตภาควิชาสัตวบาลก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอธิการบดีและคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงท่านคณบดีและรองคณบดี คณะเกษตร และในส่วนของ
ภาคเอกสชน นิสิตได้รับเกียรติจากประธานกรรมการเครือเบทาโกร ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ในการเข้าเย่ียม
ชมและซื้อตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังให้โอกาสนิสิตภาควิชาสัตวบาลนําตัวผลิตภัณฑ์ไก่ต้มและข้าวมันไก่ไปนําเสนอ
กับคณะผู้บริหารในเครือของเบทาโกร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยนิสิตได้คําช่ืนชมและความ
สนใจเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียังได้รับการขอให้ไปนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์กับคณะผู้บริหารอีกครั้งในวันที่ 3 
มิถุนายน 2555  

 
 
 
 
 
 
 

 

ร้านจําหน่ายผลิตภัฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2555          ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ และคณะ (เครือเบทาโกร) 
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งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร 
ผลงาน คณะเกษตรสื่อสารการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ โดยร่วมกับบริษัทฟาร์ม แชนแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ภายใต้ บริษัท กันตนากรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
สื่อสารการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบใน 5 รายการ ซึ่งมีการดําเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่าน
มา เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึงปัจจุบัน โดยมีสาระให้ความรู้ทางการการเกษตร เพ่ือสร้างคุณค่าชีวิต
ให้แก่เกษตรกร และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกร สังคม ชุมชนเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทําให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้และประโยชน์จากงานวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม Farm Channel  สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 05.00-05.30 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 
16.30-17.00 น.  ดังน้ี 
1. รายการ ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little Farm”  

รายการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร 
“My Little Farm” เป็นรายการโทรทัศน์รูปแบบการ
แข่งขัน Reality Show โดยรับสมัครเยาวชน 100 โรงเรียน 
จาก 76 จังหวัด และคัดเลือกเยาวชน 10 โรงเรียนๆ ละ 5 
คน (รวม 50 คน) เข้าสู่การแข่งขันปฏิบัติการเกษตร
ระยะเวลา 60 วัน บนพ้ืนที่จริงทีมละ 1 ไร่ ณ แปลงเกษตร

กันตนามูฟว่ีทาวน์ ด้วยเงินลงทุนทีมละ 5,000 บาท โดยมีคณาจารย์คณะเกษตรให้คําแนะนําและสอนทํา
การเกษตร ผ่านการบันทึกเทปโทรทัศน์และออกอากาศสดตลอด 60 วัน เพ่ือสร้างให้เยาวชนรักการเกษตร 
และประชาสัมพันธ์สื่อสารให้เยาวชนไทย และผู้สนใจรับรู้ข้อมูลการเรียนสาขาการเกษตร การเรียนรู้วิธีการทํา
การเกษตรตามหลักการวิทยาศาสตร์เกษตร และการประกอบการเกษตร รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้
เยาวชนผู้เข้าแข่งขันได้สิทธ์ิสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตร ภายใต้โครงการนิสิตไทยหัวใจ
เกษตร (โควต้าตรง) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสําคัญในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้
ที่ชนะเลิศการแข่งขัน   โดยรายการฯ น้ี ได้ดําเนินการมาแล้ว 2 ปี ซึ่งในปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 8 
พฤษภาคม 2553 และปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554 ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน
ปฏิบัติการเกษตรตามหลักการวิทยาศาสตร์ และได้ผลประกอบการทางการเกษตรที่ดี ได้รับคะแนนจาก
คณะกรรมการและผลโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศท้ังสองปี คือ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จังหวัดสกลนคร ได้รับ
รางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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อีกทั้ง ในปีการศึกษา 2555 มีเยาวชนจากโครงการปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little Farm” สนใจ
เข้าศึกษาสาขาการเกษตร และสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร จํานวน 8 ราย 
ได้แก่ นางสาวสายฝน ศรีสุธา, นายพีรัชชัย มงคลนํา,  นางสาว
สุกัญญา ดาศรี, นายวัศพล เบญจกุล, นายอนันต์ วิจินธนสาร, 
นางสาววิมล ภิรมย์รื่น, นางสาวฐาปนี เร่งมีศรีสุข และนางสาว
อุบลวรรณ เพ็งเพ่งพิศ  โดยในลําดับที่ 1 และ 2 เป็นเยาวชน

ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตร ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตลอด 4 ปี แก่เยาวชนทั้ง 2 คน เป็นเงินคนละ 318,400 บาท รวมทั้งสิ้น 636,800 บาท โดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนร้อยละ 50 เป็นเงิน 318,400 บาท พร้อมจัดหอพักสําหรับนิสิต และ
คณะเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ 50 เป็นเงิน 318,400 บาท 
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สําหรับ ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little Farm” ในปีที่ 3 จะดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2555 ซึ่งจะจัดภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชดําริ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการ
ค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตรจากเยาวชนจํานวน 100 คน 10 โรงเรียน ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 6 กิจกรรม 
ได้แก่ ระบบงานเกษตรในโรงเรียน 1 ไร่, ระบบเมนูอาหารกลางวันนักเรียน, ระบบงานสหกรณ์นักเรียน, 
ระบบงานเกษตรสารนิเทศ, ระบบงานครอบครัวผาสุก, ระบบงานเครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียน และคณะ
เกษตรจะจัดค่าย My Little Farm Camp เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร พร้อมแนะนําการทํา
การเกษตรในพ้ืนที่แปลงเกษตรของโรงเรียนที่ร่วมรายการ 
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2. รายการเกมส์สหกรณ์ 
รายการเกมส์สหกรณ์ เป็นรายการโทรทัศน์รูปแบบการแข่งขัน 
Game Show โดยจัดการแข่งขันมาแล้ว 3 ปี โดยเกมส์สหกรณ์ปีที่ 1 
แข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมและสินค้าเกษตร เพ่ือต่อยอดในเกมส์
สหกรณ์ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันสร้างแบรนด์ สร้างตลาด ภายใต้
แนวคิด Super Coop Super Brand “คิดดี มีแบรนด์ ขายได้ ขยาย
ตลาดให้ชุมชน” ด้วยการคัดสรรสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศจาก 
118 สหกรณ์ 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว ข้าวหอมมะลิ นํ้าด่ืม พืชผัก
ผลไม้ ปศุสัตว์ ชากาแฟ ผ้าไหมผ้าฝ้าย หัตถกรรมจักสาน ปุ๋ย และ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอ่ืน และคัดเลือกเพียง 10 สหกรณ์ เข้าสู่รอบ “สมรภูมิการสร้างแบรนด์” โดยมี
อาจารย์คณะเกษตรร่วมให้คําแนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการในการสร้างแบรนด์ การจัดการตลาด และให้
สหกรณ์การเกษตรเห็นถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึง
คณะเกษตรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารธุรกิจเกษตรและการสร้างแบรนด์” พร้อมติดตามการ
สร้างแบรนด์ จนกระทั่งสหกรณ์การเกษตรสามารถสร้างแบรนด์หรือตราสินค้า และขยายตลาดต่อไป  ซึ่งการ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรได้ดําเนินการต่อเน่ือง 10 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 
2553) ผ่านการบันทึกเทปและถ่ายทอดในรายการโทรทัศน์  ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจน
ผู้ชมรายการ สามารถนําแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ได้  อีกทั้ง คณะเกษตรสามารถ
เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อาทิเช่น ไข่ไก่เปลือกขาวโฟเลตสูง ไก่เบตง ผักนนทรี ไม้ผล สาร
สกัดจากบีที เครื่องปอกฝรั่ง ข้าว มันสําปะหลัง เมล็ดพันธ์ุผัก หัตถกรรม และผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์ของคณะเกษตรสู่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และประชาชนผู้สนใจด้านเกษตร 
นําไปเป็นแนวปฏิบัติในการประกอบการธุรกิจเกษตร 

  
           

 
ทั้งน้ี ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเกมส์สหกรณ์ ปีที่ 2 ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศ คือ 

สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด จังหวัดมหาสารคาม ผลิตภัณฑ์ข้าวตักสิลา โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด จํานวน 
100,000 บาท และรถแทรกเตอร์ 1 คัน  
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สําหรับเกมส์สหกรณ์ปีที่ 3 เป็นการสร้างเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตร ภายใต้แนวคิด Super Coop Super 
Network “สมรภูมิเช่ือมโยงเครือข่าย” โดยแข่งกันสร้างพลัง
ให้กับสหกรณ์เป็นตัวแทนของชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น ด้วยการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์  สร้างพันธมิตรทั้งระหว่างสหกรณ์
ด้วยกันเอง หรือสหกรณ์กับภาครัฐและเอกชน โดยการคัดสรร
สหกรณ์การเกษตร 14 สหกรณ์ จากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว 
นํ้ามันปาล์ม พืชผักผลไม้ กาแฟ ปศุสัตว์โคเน้ือโคนม ปุ๋ย นํ้าด่ืม และผ้าไหมผ้าฝ้าย มาแข่งขันเพ่ือค้นหา
ต้นแบบการพัฒนาธุรกิจให้กับสหกรณ์การเกษตรอีกกว่า 4,000 แห่ง โดยคณะเกษตรเป็นผู้ร่วมพัฒนาความรู้
และนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตร พร้อมให้แนวคิดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจภาค
เกษตร เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายทางการผลิตและการตลาด และร่วมค้นหาสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 
สามารถแสดงผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงการตลาด และการเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจสหกรณ์ได้ดีย่ิงขึ้น  ซึ่งเกมสหกรณ์ปีที่ 3 ดําเนินการระหว่างวันที่ 18 
ตุลาคม 2554 - 29 มีนาคม 2555 โดยผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน คือ สหกรณ์
การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์ผู้ผลิตและ
จําหน่ายนํ้าด่ืมตราวายซีเอ็น ซึ่งมีคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนน
โหวตจากผู้ชมทั่วประเทศมากที่สุด ได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อม
โล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ 
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3. รายการสหกรณ์สร้างชาติ   
รายการสหกรณ์สร้างชาติ เป็นรูปแบบรายการ Series Quiz Show ที่มากด้วย
สาระความรู้  ความบันเทิง ของคนสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนําเสนอผลิตภัณฑ์เด่น รวมถึงตอบปัญหาเก่ียวกับ
สหกรณ์การเกษตร และสะสมคะแนนจากการตอบคําถาม เก่ียวกับการผลิตและ
การบริหารจัดการสหกรณ์ จากคณาจารย์คณะเกษตรผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือทําให้สหกรณ์การเกษตร และผู้ชมรายการ เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิต การตลาด และการจัดการสหกรณ์ รวมถึงมีการพัฒนาธุรกิจเกษตร
ของสหกรณ์ โดยแข่งขันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี ข้าว ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา 
พืชผัก-ผลไม้ ปุ๋ย อาหารสําเร็จรูป นม กาแฟ-ชา นํ้าด่ืม ผ้าไหม-ฝ้าย และ
หัตถกรรม ภายใต้แนวคิดเกมส์
การแข่งขันที่ผลแพ้ชนะไม่ใช่สิ่ง

สําคัญ เท่ากับประสบการณ์ที่ผู้
ร่วมรายการจะได้รับ และเต็ม
เ ป่ียมด้วยมิตรภาพระหว่าง
สหกรณ์ และการร่วมใจกันของ
ทีมผู้แข่งขัน ซึ่งรายการสหกรณ์สร้างชาติ ดําเนินการระหว่างวันที่ 11 
กันยายน – 23 ธันวาคม 2554 และมีการประกาศผู้ชนะการแข่งขันจากการ

สะสมคะแนนทุกสัปดาห์  
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4. รายการ Farm Talk โต๊ะกลม 
รายการ Farm Talk โต๊ะกลม เป็นรายการ Talk Show ที่มากด้วยเน้ือหาสาระทางวิชาการด้าน

การเกษตร ในประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยคณะเกษตรร่วมจัดสรร
เรื่องราวเน้ือหาสาระวิชาการทางการเกษตร การจัดการทางการเกษตรด้านพืชและปศุสัตว์ พร้อมเสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในเร่ืองราวต่างๆ รวมถึงประเด็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้าน
การเกษตรที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น การจัดการทางด้านโรคและแมลงศัตรูพืช การทําฟาร์มผลิตไก่เบตง เป็นต้น 

   
 
 

5. การปฏิรูปสื่อภาคการเกษตร 2 โครงการ 6 รายการ 
ในปี 2555 คณะเกษตรได้ร่วมกับ 5 พันธมิตร ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ฟาร์ม แชนแนล, 

สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน, มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปฏิรูปสื่อสารภาค
การเกษตร 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการ “เกษตรสร้างชาติ” โดยผลิตรายการโทรทัศน์  
6 รายการ ภายใต้การจัดองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรเป็น
หมวดหมู่ตามผลิตภัณฑ์ และนําเสนอในรูปแบบรายการ Talk Show 
ได้แก่ รายการ “คนไทยหัวใจข้าว”, รายการ “เรื่อง มัน มัน กับมัน
สําปะหลัง”, รายการ “คุยเฟ่ืองเร่ืองอ้อย”, รายการ “ค.คน ข้าวโพด”,  
รายการ “วัวดีดี Dairy Daily”, และ รายการ “ธุรกิจสหกรณ์ไทย Coop 
in Thailand” โดยบันทึกเทปและออกอากาศระยะเวลา 4 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2555   

 

2. โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรย้ิม” ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมและ
ปกป้องเกษตรกรจากการเอารัดเอาเปรียบ พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งทั้งในด้านการจัดทํา
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ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร การเช่ือมเครือข่ายผ่านสื่อทีวีและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดรายการพร้อมเปิดเวที
สัมมนา การจัดทําแปลงสาธิต รวมท้ังการสร้างเครือข่ายนักข่าวเกษตรรายงานผ่านฟาร์มแชนแนล 
 

ซึ่งทั้งสองโครงการได้มีการเปิดโครงการและแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ สตูดิโอ กันตนา 
รัชดา โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 
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1.9 ข้อมูลสถิต ิ

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ
แผ่นดิน 

211.8 277.7 - 98.08 100.56 (2.48) 101.42 104.74 (3.32) 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

83.4* 55.2 28.2 190.05* 129.48 60.57 70.03 61.12 8.91 

รวม (บาท) 295.2 332.9 28.2 288.13 230.04 60.57** 171.45 165.86 8.91 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 215,554,600.03 171,447,690.05 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 21,644,089.18 12,774,204.05 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดิน 

205,354,371.83 165,856,978.32 

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 230,030,815.18 13,077,599.24 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 60,573,655.75 8,810,799.15 

 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. งบประมาณแผ่นดิน 95,526,650.00 1. งบบุคลากร 79,413,285.03
2. งบประมาณ (บริการวิชาการ) 5,891,450.00 2. งบดําเนินงาน 66,464,609.00
3. งบประมาณเงินรายได้ 70,029,590.05 3. งบลงทุน 10,206,001.85
  4. งบอุดหนุน 7,311,327.97
  5. งบอ่ืนๆ 2,461,754.47
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 171,447,690.05 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 165,856,978.32
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1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2552-2554 คณะเกษตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาค

ปกติ 
ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
- หลกัสูตรภาษาไทย 5 - 5 5 - 5 5 - 5 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
ปริญญาโท (รวม) 10 3 13 12 3 15 12 3 15 
- หลกัสูตรภาษาไทย 10 1 11 11 1 12 11 1 12 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - 2 2 1 2 3 1 2 3 
ปริญญาเอก (รวม) 6 2 8 6 2 8 6 2 8 
- หลกัสูตรภาษาไทย 6 1 7 6 1 7 6 1 7 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - 1 1 - 1 1 - 1 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 22 5 27 24 5 29 24 5 29 
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย 21 2 23 24 2 26 24 2 26 
- รวมหลกัสูตรนานาชาต ิ 1 3 4 - 3 3 - 3 3 

 

 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2554 คณะเกษตร 

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาค
พิเศษ 
() 

ภาษาไทย 
() 

นานาชาติ
() 

1. วท.บ.วิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี       
2. วท.บ.เคมีการเกษตร        
3. วท.บ.การจัดการศัตรูพืชและ

สัตรว์ 
       

4. วท.บ.คหกรรมศาสตร์        
5. วท.บ.เกษตรเขตร้อน        
6. วท.บ.เกษตรเขตร้อน

(นานาชาติ) 
       

7. วท.ม.เทคโนโลยีระบบเกษตร ปริญญาโท
แผน ก 

      

8. วท.ม.กีฏวิทยา        
9. วท.ม.คหกรรมศาสตร์        
10. วท.ม.โรคพืช        
11. วท.ม.ปฐพีวิทยา        
12. วท.ม.พืชไร่        
13. วท.ม.พืชสวน        
14. วท.ม.สัตวบาล        
15. วท.ม.ส่งเสริมการเกษตร        
16. วท.ม.เกษตรเขตร้อน

(นานาชาติ) 
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาค
พิเศษ 
() 

ภาษาไทย 
() 

นานาชาติ
() 

17. วท.ม.เกษตรเขตร้อน       
18. วท.ม.การสื่อสารเพื่อการพัฒนา       
19. วท.ม.คหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 

แผน ข 
      

20. วท.ม.ส่งเสริมการเกษตร
(ผู้บริหาร) 

       

21. วท.ม.เกษตรย่ังยืน       
22. ปร.ด.กีฏวิทยา ปริญญาเอก       
23. ปร.ด.ปฐพีวิทยา        
24. ปร.ด.โรคพืช        
25. ปร.ด.พืชไร่        
26. ปร.ด.พืชสวน        
27. ปร.ด.สัตวบาล        
28. ปร.ด.เกษตรเขตร้อน       
29. ปร.ด.เกษตรเขตร้อน 

(นานาชาติ) 
       

รวม  24 5 29 0 21 8 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

 
1.9.4 จํานวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 2554 

1.บุคลากรสายวิชาการ 1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 3.5 
ปริญญาโท 45 
ปริญญาเอก 113 

รวม 161.5 
2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 

ปริญญาโท 1 
ปริญญาเอก 1 

รวม 2 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 212 
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) (161.5-5) + (212-1) = 367.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  5+1= 6 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 373.5 

 หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน 
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- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 
 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทาง

วิชาการและคณุวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วง

น้ําหนัก 
(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 2 0 2 30 60 5 49.5 247.5 81.5 307.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 7 21 6 23.5 141 30.5 162 
รองศาสตราจารย์ 3 1.5 4.5 5 8 40 8 32 256 41.5 300.5 
ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 8 80 8 80 
ผลรวมจํานวน (คน) 3.5 45 113 161.5  
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน) 

4.5 121 724.5  850 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา หารด้วย จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด) 

= 850/161.5 
= 5.26 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 5.26 x 5  
  6 

=  4.39  
 

 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

กีฏวิทยา - - 7.5 7.5 - - 1 1 - - 2 2 - - 2 2 0 0 12.5 12.5 
เกษตรกลฯ - 2 4 6 - 1 3 4 - - 2 2 - - - 0 0 3 9 1 
คหกรรมฯ 2 14 5 21 - 3 3 6 1.5 2 1 4.5 - - - 0 3.5 19 9 31.5 

ปฐพีวิทยา - 4 4 8 - - 5.5 5.5 - - 1.5 1.5 - - 2 2 0 4 13 17 

พืชไร่นา - 4 5 9 - - 4 4 - 1 7 8 - - 2 2 0 5 18 23 
พืชสวน - 1 6 7 - 1 2 3 - 2 5 7 - - 1 1 0 4 14 18 
โรคพืช - - 10 10 - - - 0 - 1 4 5 - - - 0 0 1 14 15 
ส่งเสรมิฯ - 4 - 4 - 1 2 3 - 1.5 5 6.5 - - 0.5 0.5 0 6.5 7.5 14 
สัตวบาล - 1 8 9 - 1 2 3 - - 4 4 - - - 0 0 2 14 16 
สํานักงานฯ - - - 0 - - 1 1 - 0.5 0.5 1 - - 0.5 0.5 0 0.5 2 2.5 

รวม 2 30 49.5 81.5 0 7 23.5 30.5 1.5 8 32 41.5 0 0 8 8 3.5 45 113 161.5
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ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ข้ึนไป 3 44 110 157 81 30 39 7 157 
2 6-9 เดือน 1 2 6 9 1 1 5 2 9 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - 1 1 1 - - - 1 
4 ลาศึกษาต่อ  - 5 - 5 5 - - - 5 
5 ลาเขียนตํารา - - - 0 - - - - 0 

รวมท้ังหมด (1+2+3) 4 46 108 167 83 31 44 9 167 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 3.5 45 105 161.5 81.5 30.5 41.5 8 161.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 

 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคณุวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

หน่วยงาน ชํานาญ
งาน 

ชํานาญ
การพิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัตกิาร ชํานาญ
การ 

ไม่มีตําแหน่ง รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก
กีฏวิทยา - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 1 - 5 3 1 -

เกษตรกลฯ - - - - - - - 2 - - - - - 1 0 4 - 1 - 4 3 1 -

คหกรรมฯ - - - - - - - - - - - - - 1 1 45 - 7 - 45 13 8 -
ปฐพีวิทยา - - - - - - - - - - - - - 1 - 9 2 1 - 9 3 1 -
พืชไร่นา - - - - - - - - - - - - - - - 11 4 2 - 11 4 2 -
พืชสวน - - - - - - - - - - - - - - - 12 1 - - 12 1 - 1
โรคพืช - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 4 - - -
ส่งเสรมิฯ - - - - - - - - - - - - - - 1 4 - 1 - 4 - 2 -
สัตวบาล - - - - 1 - - - - - - - - - - 24 3 2 - 24 4 2 -
สํานักงานฯ - - - - - 1 - - - - - - - - - 17 11 9 - 17 11 13 -

รวม 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 5 135 39 24 1 135 45 31 1

 หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 
2554 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
สํานักงานเลขานกุาร - 2 15 - 17 
ภาควิชากีฏวิทยา - 5 - 2 7 
ภาควิชาเกษตรกล - - - 0 0 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ - - - 7 7 
ภาควิชาปฐพี - - - 7 7 
ภาควิชาพืชไร่นา - - - 8 8 
ภาควิชาพืชสวน 11 6 - 3 20 
ภาควิชาโรคพืช 1 3 - - 4 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร - - - - 0 
ภาควิชาสัตวบาล - - - - 10 

รวม 12 16 15 27 70 
 

1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลวันท่ี 
30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 

คณะเกษตร ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมท้ังสิ้น 

เกษตร 384 372 354 341 1,451 

หลักสูตรภาษาไทย 333 350 347 341 1,371 

ภาคปกติ 333 350 347 341 1,371 

การจัดการศัตรูพืช - 38 42 56 136 

การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 34 - - - 34 

คหกรรมศาสตร์ 37 43 32 40 152 

เคมีการเกษตร 37 35 40 34 146 

วิทยาศาสตร์เกษตร 187 206 186 177 756 

อาหารและโภชนาการ 38 28 47 34 147 

หลักสูตรนานาชาติ 51 22 7 - 80 

ภาคพิเศษ 51 22 7 - 80 

เกษตรเขตร้อน นานาชาติ 51 22 7 - 80 
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

คณะเกษตร 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
แผน ก แผน ข รวม 

เกษตร 418 151 569 194 763 
หลักสูตรภาษาไทย 403 126 529 134 663 
ภาคปกติ 376 - 376 109 485 
   กีฎวิทยา 22 - 22 19 41 

   คหกรรมศาสตร์ 22 - 22 - 22 
   ปฐพีวิทยา 51 - 51 24 75 
   พืชไร่นา 4 - 4 3 7 
   พืชไร่ 56 - 56 8 64 
   พืชสวน 68 - 68 11 79 

   โรคพืช 33 - 33 15 48 

   ส่งเสริมการเกษตร 57 - 57 - 57 

คณะเกษตร 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
แผน ก แผน ข รวม 

   สัตวบาล 10 - 10 - 10 

   สัตวศาสตร์ 35 - 35 29 64 

   เทคโนโลยีระบบเกษตร 18 - 18 - 18 

   ภาคพิเศษ 27 126 153 25 178 

   เกษตรเขตร้อน 3 - 3 25 28 

   คหกรรมศาสตร์ 24 82 106 - 106 
   ส่งเสริมการเกษตร สําหรับ
ผู้บริหาร - 44 44 - 44 

หลักสูตรนานาชาติ 15 25 40 60 100 

   ภาคปกติ 12 - 12 58 70 

   เกษตรย่ังยืน นานาชาติ 2 - 2 - 2 

   เกษตรเขตร้อน นานาชาติ 10 - 10 58 68 

   ภาคพิเศษ 3 25 28 2 30 
   การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
นานาชาติ 3 25 28 - 28 

   เกษตรเขตร้อน นานาชาติ - - - 2 2 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
ภาคต้น ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 
สาขาเกษตรเขตร้อน 66.17 22.67 88.83 58.67 38.7 97.64 62.42 30.82 93.24 
สาขาเคมีการเกษตร 7.65 - 7.65 - - - 3.82 - 3.82 
สาขาวิทยาศาสตร์
เกษตร 

156.29 22.53 178.82 160.71 29.00 189.71 158.50 25.76 184.26 

เกษตรกลวิธาน 86.24 14.43 100.67 109.55 9.16 118.71 97.89 11.80 109.69 
กีฏวิทยา 43.47 - 43.47 60.13 0.88 61.01 51.80 0.44 52.24 
โรคพืช 95.40 - 95.40 113.01 0.88 113.89 104.21 0.44 104.65 
ปฐพีวิทยา 241.16 28.18 269.33 196.13 3.88 200.01 218.64 16.03 234.67 
พืชไร่นา 114.29 4.24 118.53 133.01 2.40 135.40 123.65 3.32 126.96 
พืชสวน 112.70 1.24 113.93 127.74 3.00 130.74 120.22 2.12 122.33 
สัตวบาล 124.77 12.82 137.59 138.36 8.29 146.66 131.56 10.56 142.12 
คหกรรมศาสตร์ 329.54 110.54 440.08 408.61 137.61 546.22 369.07 124.08 493.15 
ส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร 

214.34 107.97 322.31 209.96 158.71 368.68 212.15 133.34 345.49 

รวมทั้งหมด 1,592.01 324.61 1,916.62 1,715.86 392.80 2,108.65 1,653.93 358.71 2,012.64

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – 
Full Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน 

จํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า

(FTES) 
รวมทุกหลักสูตร 

FTES ระดับ 
ปริญญาตรี 

FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ไม่ได้ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี) 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะเกษตร 1,644.97 1,277.31 274.04 93.63 367.67 
 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

เกษตร 221 2 223 72 75 147 29 - 29 322 77 399 
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 ข้อมูลจํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ทีท่ํากิจกรรมเกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ท่ีทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

สโมสรนิสิตคณะเกษตร N/A 2 
ชุมชุนนิสิตการจดัการศัตรูพืช N/A 2 
ชุมชุนนิสิตเคมีการเกษตร N/A 2 
ชุมชุนนิสิตคหกรรมศาสาตร์ N/A 2 
ชุมชุนนิสิตอาหารและโภชนาการ N/A 2 
ชุมชุนนิสิตวิทยาศาสตร์ N/A 2 
ชุมชุนนิสิตเกษตรเขตร้อน N/A 2 

รวมทั้งหมด N/A 2 

1.9.7 การบริการวิชาการ  (เนน้การบริการสงัคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่
หน่วยงาน) 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 104 86 66 
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ >10,000 >10,000 >10,000 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
มูลค่า (บาท) - - - 

 

1.9.8 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1. อาคารวชิรานุสรณ์แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาอุปกรณ์การสอนให้ทันสมัยและพอเพียง 
2. จัดต้ังห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือรองรับการใช้งานของคณาจารย์ และนิสิตทุกระดับเป็นการจัดการทรัพยากร
แบบจัดเป็นศูนย์รวม โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทําหน้าท่ีหลักในการบริการเคร่ืองมือ 
3. โครงการรางวัลคุณภาพ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิต” 

2553 1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีข้ึนให้
เข้าเรียนในคณะเกษตรประสบความสําเร็จ 
2. เปลี่ยนแปลงการฝึกงาน 150 ชั่วโมงแรกของนิสิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2554 1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 
2. โครงการรางวัลคุณภาพ “กระบวนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ” 
3. จัดต้ังห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฎิบัติการสารสนเทศ คณะเกษตร 
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 
 
อาคารวชิรานุสรณ์ 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 

ห้องบรรยายและสัมมนา 48 คน   64 8 
ห้องพักอาจารย์และรับรองวิทยากร 20 4 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 64 32 
ห้องสมุด ชั้น 2 325 1 
ห้องสมุด ชั้น 5 107.5 1 
ห้องสมุด ชั้น 6 121.45 1 
ห้องสอบดุษฎีนิพนธ์   24 6 
ห้องศูนย์เกษตรนานาชาติ 54 2 
ห้องนิสิตบัณฑิต   29.25 6 
ห้องให้คําแนะนํานิสิต   37.5 2 
ห้อง Internet  138 1 
ห้องสํานักงานคณะ   313 1 
ห้องทํางานผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ   25 4 
ห้องรองคณบดี   23 8 
ห้องผู้ช่วยคณบดี  26.45 2 
ห้องเลขาคณะฯ  18 1 
ห้องคณบดี 60 1 
ห้องประชุม ชั้น 10  72.25 1 
ห้องรับรอง   85.75 1 
ห้องเก็บของ  3.5 11 
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1  50.63 1 
ห้องควบคุม 15 1 
ห้องเครื่องลิฟท์ 88.5 1 
ห้องเอนกประสงค์ 102 2 
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ภาควิชาพืชสวน 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องบรรยาย ก 314 (ห้องประชุม 2) ชั้น 3 20 1 
ห้องบรรยาย ก 405 (ชั้น 4) 72 1 
ห้องบรรยาย ก 513 (ชั้น 5) 64.80 1 
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ก 507 (ชั้น 5) 90 1 
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา  และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วย ก 
509 และ ก 511 (ชั้น 5) 

85.35 1 

ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ ก 503 และ ก 505 (ชั้น 5) 207.50 1 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ก 403 (ชั้น 4) 55 1 
ห้องปฏิบัติการกลาง ก 411 (ชั้น 4) 108 1 
ห้องปฏิบัติการวิทยาการกล้วยไม้ ก 407 และ ก 409 (ชั้น 4) 27 1 
ห้องปฏิบัติการการออกแบบจัดสวน ก 402 และ ก 404 (ชั้น 4) 40 1 
ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 30 1 
ห้องสมุดภาควิชาพืชสวน  ชั้น 4 28 1 
แปลงทดลอง 1  ต้ังอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต 6 1 
ตรงข้ามโครงการหลวง   
แปลงทดลอง 2  ต้ังอยู่ติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1 
โครงการวิจัยเฟิร์นและดอกไม้แห้ง (สวนนอก) 5 1 
เรือนองุ่นปวิณ ปณุศรี  เป็นท่ีศึกษาวิจัยด้านองุ่น 2,138.50 1 
สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก  เป็นท่ีศึกษาวิจัยด้านกล้วยไม้ 3,200 1 
โรงเรือนต้นแบบการผลิตพืชสวนเพื่อสาธิต   
ข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

1,000 1 

 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องเรียน 85 1 
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์   42.50 1 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ   42.50 1 
Graduate room 16 1 
ห้องธุรการ    
ขนาด  5.00 x 8.50 ม. 42.50 1 
ขนาด 4.00 x 4.80 19.20 1 
ห้องพักอาจารย์   
ขนาด 3.8 x 5 19 1 
ขนาด 3.20 x 4.00 12.80 2 
ขนาด 3.6 x 4.00 14.40 1 
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ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ขนาด 5.0 x 4.00 20.00 2 
โรงปฏิบัติการชั่วคราว พ้ืนท่ี  1  ชั้น 200 1 

 
ภาควิชากีฏวิทยา 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ 49.50 1 
ห้องเจ้าหน้าท่ี 5 1 
ห้องพักอาจารย์ 39.25 2 
ห้องปฏิบัติการไร 58.50 1 
ห้องพักอาจารย์ 22.50 1 
ห้องปฏิบัติการ Medical Entomology 22.50 1 
ห้องแผงควบคุมไฟฟ้า, ห้องโรเนียว 6.87 1 
ห้องบรรยายและปฏิบัติ 67.50 2 
ห้องปฏิบัติการ BT 15.75 2 
ห้องปฏิบัติการ Taxonomy 36.00 1 
ห้องพิพิธภัณฑ์แมลงและเก็บตัวอย่างแมลง 67.50 1 
ห้องนิทรรศการแมลง 35.75 1 
ห้องพักอาจารย์ 9.63 8 
ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ 22.00 1 
ห้องธุรการ 41.25 1 
ห้องปฏิบัติการไร 27.50 1 
ห้องประชุม 19.25 1 
ห้องเก็บของ 7.50 1 

 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องเรียน 401 27.5 1 
ห้องเรียน 402 84.4 1 
ห้องเรียน 403 55 1 
ห้องเรียน 409 25 1 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 55 1 
ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  55 1 
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ภาควิชาโรคพืช 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องบรรยาย  515 (ห้องประชุม)   35.75 1 
ห้องปฏิบัติการ / บรรยาย 112.50 1 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช   90 1 
ห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอย 70 1 
ห้องปฏิบัติการรวิทยา 70 1 
ห้องปฏิบัติการโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อรา   70 1 
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย 45 1 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 90 1 
ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 45 1 
ห้องปฏิบัติการโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว  (โรงเรือน 3) 150 1 
โรงเรือนปลูกพืชทดลองป้องกันแมลง (โรงเรือน 6) 320 1 
โรงเรือนปลูกพืชทดลอง  2  โรงเรือน 240 1 

 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 268.5 2 
วิเคราะห์ดิน-พืช 155.4 4 
จุลชีววิทยาทางดิน 170.7 1 
ฟิสิกส์ของดิน 125.9 1 
ธรณีวิทยา 115.4 1 
สํารวจดิน 77.7 1 
ห้องเตรียมปฏิบัติการฯ 19.0 1 
ห้องสํานักงานโครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ย 25.0 1 
ห้องเรียนบรรยาย 242.80 4 
เรือนปลูกพืชทดลอง   
เรือนปลูกพืชทดลองขนาด 15 × 12 ตร.ม. 80.00 7 
เรือนปลูกพืชทดลองขนาด  9 × 12 ตร.ม.   108.00 1 
ห้องประชุม   
ห้องประชุมเล็ก 18.45 1 
ห้องประชุมใหญ่ 76.30 1 
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ภาควิชาพืชไร่นา 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 
ห้องเรียน/ห้องประชุม 2 18 1 

ห้องเรียน/ห้องสัมมนา (1) 74 1 
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา (2) 42 1 
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชไร่  48 1 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ด้านพืชไร่    

84 1 

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่  40 1 
ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา  
พร้อมระบบเครือข่ายข้อมูล  

36 1 

ห้องนิสิตนานาชาติ 40 1 
ห้องธุรการภาควิชาฯ 60 1 
ห้องโรเนียว ถ่ายเอกสาร และจัดเตรียมสื่อการสอน 30 1 
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 56 1 
ห้องสํานักงานโครงการพัฒนาการผลิตพืชตระกูลถ่ัวโปรตีนสูง 28 1 
ห้องศึกษาและค้นคว้าสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 24 1 
ห้องเรียน/ห้องประชุม 3 32 1 
ห้องบรรยาย (ประชุม 1) 24 1 
เรือนปลูกพืชทดลองหลังคากระจก  ขนาด 12x20 ม. 120 1 
พ้ืนท่ีปลูกพืชทดลองในกระถาง  ขนาด 5x10 ม. 50 1 

 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 

อาคาร ศ.ชวนชม จันทรเปารยะ   

ห้องปฏิบัติการอาหาร  103   144 1 
ห้องปฏิบัติการโภชนาการ  90 1 
ห้องบรรยาย  101   160 1 
ห้องประชุม  106 33 1 
ห้องบรรยาย  201 576 1 
ห้องบรรยาย  202 576 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 33 1 
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 88 1 
   
อาคารศิลปะ   
ห้องปฏิบัติการเซรามิค 98 1 
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ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 

ห้องปฏิบัติการจัดดอกไม้ 98 1 
ห้องปฏิบัติการการออกแบบ 120 1 
ห้องบรรยาย (20คน) 48 1 
อาคารใหม่   
ห้องปฏิบัติการอาหาร  108 29.25 1 
ห้องปฏิบัติการอาหาร  109 52 1 
ห้องปฏิบัติการอาหาร  112 107.25 1 
ห้องปฏิบัติการผ้าและเส้นใย 140.25 1 
ห้องเขียนแบบ 52 1 
ห้องบรรยาย  210 58.5 1 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) 378 1 
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร - 1 
ศูนย์พัฒนาการครอบครัวและเด็กเล็ก  (อาคารวิทยพัฒนา) - 1 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
51 

บทที่ 2 

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตีามภารกิจ 

คณะเกษตรดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร 4 ด้าน 
ดังน้ี 

2.1.1 ผลการดําเนินงานด้านผลิตบัณฑิต 
2.1.1.1 หลักสูตร 
1. คณะเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 28 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 23 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาโท 15 หลักสูตร ปริญญาเอก 
8 หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ตามท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยรวมถึง กําหนดให้ทุกภาควิชา คณะกรรมการในคณะเกษตรรับผิดชอบพิจารณา
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาน้ัน 

2. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 จํานวน 9 หลักสูตร คือ 1) วท.ม. เกษตรเขตร้อน นานาชาติ     
2) ปร.ด. เกษตรเขตร้อน นานาชาติ 3) วท.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) วท.ม. สาขาวิชาพืชสวน 5) ปร.ด. 
สาขาวิชาพืชสวน 6) วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช 7) ปร.ด. สาขาวิชาโรคพืช 8) วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์       
9) ปร.ด. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่อยู่ในรอบการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เหลือ 
19 หลักสูตร ยังไม่ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.1.1.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
1. คณะเกษตรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีระบบการ

คัดเลือกอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ และมีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้นเหมาะกับการทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในแต่ละสาขาวิชา ทําให้สัดส่วนของอาจารย์ประจํามีวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 71.65 มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 คน รองศาสตราจารย์ 37 คน และ
ศาสตราจารย์ 7 คน 

2. คณะเกษตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ในโครงการ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ซึ่งเป็น
การหาแนวทางพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2) สัปดาห์คุยกับครู Talt to teacher ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทําให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนิสิตอย่างใกล้ชิด ทําให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของนิสิตและแนะแนวทางการ
พัฒนานิสิตได้อย่างดี  3) โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด ซึ่งทําให้คณาจารย์ร่วมกันทํากิจกรรมกับนิสิต และ
สามารถส่งผลให้การให้คําปรึกษานิสิตมีประสิทธิภาพ 

3. คณะเกษตรมีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของบุคลากร ซึ่งทําให้บุคลากรทุกคนได้นําข้อมูลที่ได้จาการสัมมนาไปใช้พัฒนางานที่รับผิดชอบ 
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2.1.1.3 แหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
1. คณะเกษตรมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตทั้งใน

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สําหรับอาคารวชิรานุสรณ์ มีการจัดห้องเรียน ขนาด 42 ที่น่ังจํานวน 12 
ห้อง ขนาด 68 ที่น่ัง จํานวน 4 ห้อง ขนาด 78 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ขนาด 300 ที่น่ัง จํานวน 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการ 12 ห้อง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาท่ีเพียบพร้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ สําหรับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีการบริการร้านอาหารและสถานที่สําหรับพักผ่อน มี
ป้ายนิเทศและป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของพ้ืนที่ส่วนกลาง และมีการติดต้ัง
ระบบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกช้ันของอาคารวชิรานุสรณ์  

2.1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
คณะเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ทุกหลักสูตรโดย ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ โดยมีผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วม เพ่ือควบคุมให้
อาจารย์ประจําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

2.1.1.5 นิสิต 
คณะเกษตรมีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการคํานึงถึง

คุณลักษณะบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยสนับสนุน
ให้นิสิตร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในโครงการ
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และโครงการประชุมวิชาการ KU-UT 
Student Symposium: Science for Agriculture & Environment เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดมีการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ต้ังแต่แรกเข้า จนได้รับมอบรางวัลประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ.2554 
 
 

2.1.2 ผลการดําเนินงานด้านพัฒนานิสิต  
คณะเกษตร มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนิสิตจะได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรสานสายใยนิสิต ผู้ปกครอง คณาจารย์ ประจําปี 2554   รวมถึง
กิจกรรมพัฒนานิสิตตลอดปี  ได้แก่ โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตใหม่คณะเกษตร โครงการรู้เรียนรู้เล่นรู้คิด 
โครงการจัดติววิชาพ้ืนฐานของนิสิตช้ันปีที่หน่ึง  โครงการศึกษาดูงานภาควิชา โครงการศิษย์เกษตรกร 
โครงการประเพณีร่วมระหว่างกลุ่มนิสิต/นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ (กีฬา 4 จอบแห่งชาติ) โครงการสร้าง
เสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิตและนิสิต คณะเกษตร โครงการค่ายอาสาเพนียด โครงการชวนน้องปลูกข้าว
ชาวคณะเกษตรแทนคุณ โครงการอาสาสมัครนิสิตคณะเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม นอกจากน้ีนิสิตได้
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ร่วมในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนิสิตร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ ด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมโครงการความร่วมมือเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 
 

2.1.3 ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 
คณะเกษตร ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ แก้ปัญหาการเกษตรในเชิงสาธารณในหลายรูปแบบ โดยมีการ
ดําเนินการดังน้ี 

2.1.3.1 พัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการทําวิจัย คณะเกษตรมีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดย
ให้อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยคอยช้ีแนะแนวทาง ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และ
วางรากฐานการทํางานวิจัยที่ถูกต้อง เพ่ือให้คณาจารย์รุ่นใหม่มีแนวทางในการทํางานวิจัยที่ถูกต้องต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม 

2.1.3.2 พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ คณะเกษตรมีแนวทาง
ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบองค์รวม โดยคณะเกษตรมีการจัดสรร
งบประมาณให้กับคณาจารย์เพ่ือเป็นทุนวิจัย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ให้คณาจารย์ได้รับทราบ นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างเครือข่ายในการทําวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการด้วย 

2.1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ คณะเกษตรให้ความสําคัญกับ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการวิจัยที่ผ่านการสังเคราะห์ในรูปของการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ วารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยคณะเกษตรมีโครงการตรวจแก้ไข
ภาษาอังกฤษสําหรับบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงมีกระบวนการในการตรวจทานเอกสาร
ในการย่ืนขอทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย 
 คณะเกษตรมีแผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2555 เพ่ือการ
จัดโครงการ พัฒนากลไกและประสานงานการพัฒนาวิชาการจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน   
และคณะเกษตรได้มีการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสาระน่ารู้ทาง
การเกษตรผ่านทาง สื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 
 

2.1.4 ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะเกษตร ให้ความสําคัญการภารกิจด้านการบริการแก่สังคม โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจ

หลักที่คณะเกษตรต้องดําเนินการ ซึ่งมีผลดําเนินการดังน้ี 
2.1.4.1 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ อาทิเช่น 
คณะเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากน้ียังมีผู้แทนจาก

สมาคมแป้งมันสําปะหลัง สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศ
ไทย โดยจัดประชุมเพ่ือระดมความรู้ทางวิชาการในการปรับปรุงคู่มือในการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมัน
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สําปะหลัง เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และให้มีเอกสารทางวิชาการท่ีถูกต้องเพ่ือบรรเทาทุกข์ของ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากศัตรูธรรมชาติ  

คณะเกษตรกับบริษัท กันตนากรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ 
ได้แก่ รายการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little Farm” รายการเกมส์สหกรณ์ 
รายการสหกรณ์สร้างชาติ รายการ Farm Talk โต๊ะกลม รายการ “คนไทยหัวใจข้าว”รายการ “เรื่อง มัน มัน 
กับมันสําปะหลัง”รายการ “คุยเฟ่ืองเร่ืองอ้อย”รายการ “ค.คน ข้าวโพด” รายการ “วัวดีดี Dairy Daily”
รายการ “ธุรกิจสหกรณ์ไทย Coop in Thailand” และเมื่อเกิดอุทกภัยยังไดจัด โครงการ “4 Coop-clinic” 
เพ่ือพลิกฟ้ืนสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย  ให้เกษตกรผ่านพ้นวิกฤตอุกทกภัย 2554 โดยจัดกิจกรรม
คลินิกให้คําปรึกษา ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายการโทรทัศน์ “คนไทยหัวใจเกษตร” ทางช่อง 9 อสมท. และ 
“รายการเกษตร”ช่อง Farm channel รวมถึงระบบ “call center 02 658 1008” เป็นต้น 
 

2.1.5 ผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดําเนินการตาม

นโยบายของคณะเกษตร ที่ให้มีการจัดกิจกรรมการท่ีเป็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีไทยในวาระ
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง ได้แก่ โครงการ
ชวนน้องปลูกข้าวชาวคณะเกษตรแทนคุณ และกิจกรรมนิสิต ที่ดําเนินการโดยและสโมสรนิสิตได้มีการบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วย 

 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ คณะเกษตร 
 ตามที่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน คณะเกษตร ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่
ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุ
เพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 คณะเกษตร มกีารดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จาํนวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
(เต็ม 5) 

ผลการประเมิน 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

2  การผลิตบัณฑิต  4.75 4.75 4.33 5.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
(เต็ม 5) 

ผลการประเมิน 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

4 การวิจัย  5.00 5.00 3.84 4.42 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ  4.75 4.75 3.96 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

5..00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00 4.87 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.88 4.87 4.43 4.70     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน ดังน้ี ตามชนิดของตัวบ่งช้ี (กระบวนการ) ครบตามเป้าหมาย 8 ข้อ ดังน้ี 1) มีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 4) มีตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 
4 พันธกิจ 6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 7) 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8) มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
 สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 

ตารางที่ 2 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีงบประมาณ 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะเกษตร กรรมการ คณะเกษตร กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
1.1 กระบวนการ 

พัฒนาแผน 
ข้อ 8 8 8 6 5.00 

 
4.00 ดีมาก ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
-  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
-  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ปี 2553-2557 (1.1-1-1) ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (1.1-1.2) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ (1.1-1-3) และได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย (1.1-1-2)  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (1.1-1-4) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554)  
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2. คณะเกษตรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดย 1) โครงการ
สัมมนาบุคลากร คณะเกษตร เรื่องการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ คณะเกษตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 (1.1-1-3) 
และ (1.1-2-1) 2) ทางเว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th (1.1-2-2) และ 3) เอกสารเพ่ือประกอบการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน (1.1-2-3) 

3. คณะเกษตรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยได้มีการ
กําหนดให้ทุกภาควิชาและการบริการงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์  โดยรองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี ดําเนินการวิเคราะห์และแปลงแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตร ให้เป็นแผนดําเนินงานของแต่ละฝ่าย   
(1.1-3-1) เพ่ือเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร (1.1-3-2) 

4. คณะเกษตรมีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) เพ่ือที่ใช้วัดความสําเร็จของ
แผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-4-2) อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดยแสดงในรูปของ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1.1-5-1) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าได้มีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม และผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

6. คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปี อย่าง 2 
ครั้ง/ปี ในรูปของรายงานไตรมาส 1-2  (1.1-6-1) และ สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(1.1-5-1) และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา (1.1-6-2) ซึ่งหากไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้จะได้นําไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

7. คณะเกษตรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผล
ของตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 1) การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตร (1.1-7-1) 2) รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร (1.1-7-2) 

8. คณะเกษตรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน/ปรับปรุง โดยกําหนดให้คณะกรรมการติดตามแผนการดําเนินงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
(1.1-3-1, 1.1-8-1) ที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเกษตร (1.1-3-2) 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 
 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 6 ข้อ 5.00  4.00 8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 
หมายเหตุ :  ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 6, 7 
 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 2553-2557 
 1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 2553-2557 และการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกับ

นโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.1-1-3 หนังสือที่เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 

2551-2554 
 1.1-1-4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2 1.1-1-3 หนังสือที่เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 
2551-2554 

 1.1-2-1 สรุปประเมินโครงการสัมมนาบุคลากร คณะเกษตร เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
คณะเกษตร 

 1.1-2-2 www.agr.ku.ac.th 
 1.1-2-3 บันทึกขอให้ส่งผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 และแผนการ

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3 1.1-3-1 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร 
 1.1-3-2 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 

กันยายน 2554 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4 1.1-4-1 ตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ที่ใช้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์  
 1.1-4-2 ตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ที่ใช้วัดความสําเร็จของแผนดําเนินงาน 
5 1.1-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 
6 1.1-6-1 บันทึกการรายงานไตรมาส 1 - 2 
 1.1-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 
 1.1-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
7 1.1-7-1 - รายงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ประจําปี 2554 
1.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมผู้บรหิาร 

8 1.1-3-1 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร 
 1.1-8-1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี 
 1.1-3-2 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 

กันยายน 2554 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังน้ี คณะเกษตร
รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 28 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 จํานวน 9 หลักสูตร คือ 1) วท.ม. เกษตรเขต
ร้อน นานาชาติ 2) ปร.ด. เกษตรเขตร้อน นานาชาติ 3) วท.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) วท.ม. สาขาวิชา
พืชสวน 5) ปร.ด. สาขาวิชาพืชสวน 6) วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช 7) ปร.ด. สาขาวิชาโรคพืช 8) วท.ม. สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ 9) ปร.ด. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
แผน ก ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวน 23 หลักสูตร จากทั้งหมด 28 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.1 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร จํานวน 532 คน จากนิสิตทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา) 2,013 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.428 โดยมีร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 69.97 และ ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 30.65 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีงบประมาณ 2554) 
ผลการประเมิน  

(เต็ม 5)  
ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.75 4.88 ดีมาก ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 ดี ดี 

2.2 อาจารย์ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
(เงื่อนไข 1) 

5 5 113 69.969 113 69.969 5.00 
 

5.00 ดีมาก ดีมาก 

161.5 161.5 

2.3 อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละ  
(เงื่อนไข 1) 

5 5 49.5 30.65 49.5 30.65 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
161.5 161.5 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 5 5 7 7 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ

ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีงบประมาณ 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวหาร ตัวหาร 

สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 7 6 7 4.00 5.00 ดี ดีมาก 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 7 7 6 6 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสูตรตาม
ผลการประเมนิในข้อ4 กรณหีลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

- - 6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการ
ประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนนิสิตที่ศกึษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศกึษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 1. คณะเกษตรมีหลักสูตรทั้งหมด 28 หลักสูตร โดยมีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร มีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ โดยทําหน้าที่พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปัจจุบัน (2.1-1-1) ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรมีการ
เปิดหลักสูตรใหม่ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาสัตวบาล 
ได้เสนอต่อคณบดีคณะเกษตร และได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาโดยผ่านคณะทํางาน
วิเคราะห์หลักสูตรดําเนินการอ่านและให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของหลักสูตรนําไปปรับแก้ และภาควิชาฯ ได้
ดําเนินการแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
และได้ผ่านความเห็นชอบส่งไปยัง คณะกรรมการการศึกษา มก. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการศึกษา มก. (2.1-1-2) และมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ได้มีการดําเนินการ
เช่นเดียวกันกับการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมี การแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 13 หลักสูตร (2.1-
1-3) โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะทําหน้าที่วิจัยสถาบันเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําร่าง
หลักสูตรปรับปรุง และดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรที่กําลัง
ปรับปรุงเพ่ือเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2555 (2.1-1-4) ได้แก่  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน  
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)  
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ทั้งน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สกอ. 
ในปี 2553 แต่ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  จึงต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบ มคอ. 2 โดยหลักสูตรปรับปรุงทั้ง 13 หลักสูตรของคณะเกษตรกําลังอยู่
ขั้นตอนการพิจารณาจาก สกอ. 
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 2. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ต้องการ
ปิด (2.1-2-1) เสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ 
(2.1-1-1) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
การศึกษา มก. ดําเนินการต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรไม่มีการดําเนินการขอปิดหลักสูตร 
 3. คณะเกษตรมีหลักสูตรทั้งสิ้น 28 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงทั้งสิ้น 13 
หลักสูตร (2.1-1-3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แต่หลักสูตรดังกล่าวจะเร่ิมใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2555 จึงยัง
ไม่มีการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) แต่ในหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร เช่นหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) วท.ม. (คหกรรมศาสตร์ ภาค
ปกติ/ภาคพิเศษ) หลักสูตรปร.ด. (กีฏวิทยา) และหลักสูตร วท.ม. (พืชสวน) เป็นต้น ได้มีการจัดทําแบบรายงาน
ข้อมูลการดําเนินการหลักสูตร (สมอ.07) และได้ส่งกลับมายังคณะเกษตรแล้วเรียบร้อย (2.1-3-1) 
 4. คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วน ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร ได้มีบันทึกข้อความไปยังทุกภาควิชา/ประธานหลักสูตรให้
จัดทํา มคอ.3 มคอ.5 และ สมอ.07 เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2554 ส่งคืนมายังคณะเกษตร (2.1-3-1) ผลการ
ดําเนินการหลักสูตร พบว่า มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทําวิจัย มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย นอกจากน้ีคณาจารย์คณะเกษตรได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี แต่หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ต่อหลักสูตร และไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต เน่ืองจากบางหลักสูตรได้เปิด
ใช้เป็นปีแรก จึงยังไม่มีนิสิตช้ันปีสุดท้าย และบางหลักสูตรได้ใช้ข้อมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จึงไม่ได้จัดทําเป็นต้น 
 5. คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดปีการศึกษา โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตร ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน ทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ืและทุกหลักสูตรดังเอกสารผลการดําเนินการ
หลักสูตร สมอ. 07 (2.1-3-1) 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร จํานวน 532 คน (2.1-6-1) จากนิสิตทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา) 
2,214 คน คิดเป็นร้อยละ 24.029 (2.1-6-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

หมายเหตุ : ข้อ 8 ไม่เป็นตามเกณฑ์ 
รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.1-1-1 คําสั่งคณะเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 
 2.1-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร์อุตสาหกรรม  
 2.1-1-3 บันทึกข้อความ เรื่อง การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตร (13 หลักสูตร) 
 2.1-1-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งแบบการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบ มคอ.2 ของ

หลักสูตรต่างๆ 
2 2.1-2-1 อาจารย์ประจําหลักสูตรคณะเกษตร 
3 2.1-3-1 การจัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินการหลักสูตร (สมอ.07) 
4 2.1-4-1 การจัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินการหลักสูตร (สมอ.07) ข้อ 2.1-3-1 
5 2.1-5-1 การจัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินการหลักสูตร (สมอ.07) ข้อ 2.1-3-1 
6 2.1-6-1 จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา ศกึษาแผน ก 
 2.1-6-2 จํานวนนิสิตทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร มีอาจารย์ทั้งหมด 161.5 คน 
- ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป จํานวน 147 คน 
- 6-9 เดือน 1 คน (7 คน)  
- ลาศึกษาต่อ 5 คน  
- ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน 1 คน 

มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง และปริญญาเอก 113 คน 

 สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 146 คน ลาศึกษา
ต่อ 7 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 44 คน และปริญญาเอก 105 คน 

 

 ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วง

น้ําหนัก 
(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 2 0 2 30 60 5 49.5 247.5 81.5 307.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 7 21 6 23.5 141 30.5 162 
รองศาสตราจารย์ 3 1.5 4.5 5 8 40 8 32 256 41.5 300.5 
ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 8 80 8 80 
ผลรวมจํานวน (คน) 3.5 45 113 161.5  
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  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100161.5
113    =  69.97 

  คะแนนที่ได้ =  560
69.67   =  5.00  คะแนน 

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2  

  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 





 100 

161.5
113 - 






  100

153
105  

  
              = 69.97 – 68.63    = 1.04 

  คะแนนที่ได้   =  512
1.04    =   0.43 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 105 68.63 113 69.97 5.00 5.00 60.00 บรรล ุ 60.00 
153 161.5 

 

เงื่อนไขที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 68.63 69.97 0.00 0.43 N/A - N/A 

ผลการของคณะกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี

ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 6 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร มีอาจารย์ทั้งหมด 161.5 คน 
- ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป จํานวน 147 คน 
- 6-9 เดือน 1 คน (7 คน)  
- ลาศึกษาต่อ 5 คน  
- ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน 1 คน 

มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ 41.5 คน และศาสตราจารย์ 8 คน 

สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 146 คน ลาศึกษา
ต่อ 7 คน  มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน รองศาสตราจารย์ 42 คน และศาสตราจารย์ 
7 คน 

 ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วง

น้ําหนัก 
(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 2 0 2 30 60 5 49.5 247.5 81.5 307.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 7 21 6 23.5 141 30.5 162 
รองศาสตราจารย์ 3 1.5 4.5 5 8 40 8 32 256 41.5 300.5 
ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 8 80 8 80 
ผลรวมจํานวน (คน) 3.5 45 113 161.5  
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 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
161.5
49.5    = 30.65 

 คะแนนที่ได้ = 560
30.65   = 5.00 คะแนน 

 

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2  (ไม่ได้ดําเนินการประเมิน) 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    

 = 100 
161.5
49.5  - 100 

153
49    = 30.65 - 28.025 = - 2.63 

 คะแนนที่ได้   = 56
2.63    =  2.19 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 49 32.03 49.5 30.65 5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
30 153 161.5 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 
ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
การบรรจุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ทราบขั้นตอนการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร 
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและรูปแบบการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนในห้องเรียนสาขาเกษตร  รวม 3 กิจกรรม ใน
แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) (2.4-1-1) 
และมี โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บรรจุในแผนการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ประประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) (2.4-1-2) 
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2. คณะเกษตรมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด โดยได้มี 

2.1 การจัดโครงการหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรคณะเกษตร และได้จัดสัมมนา
คณาจารย์คณะเกษตรเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 โดยในงานสัมมนาได้มีการบรรยายในหัวข้อ ข้อมูล
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของคณะเกษตร โดย รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการคณะเกษตร และหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดย รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานันท์ และหัวข้อ ช้ีแจงแนวทางการเลือกและการรับนิสิตเข้าเรียนใน
กลุ่มวิชาของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร โดย ประธานหลักสูตรฯ และ หัวข้อแนวทางในการเพ่ิม
จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยหัวหน้าศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-2-1) 

2.2 คณะเกษตรได้จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 
2555 (2.4-2-2) และกิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 และคณะ
ได้เตรียมข้อมูลเรื่อง ทุนการศึกษา สหกิจศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเร่ืองช่ัวโมงกิจกรรม แก่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตช้ันปีที่ 1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต เป็นต้น 

2.3 กิจกรรมการอบรมพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ
โดยได้เชิญ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย บรรยายเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2554 (2.4-2-3) 

2.4 คณะเกษตรได้ส่งบุคลากร คอืนางสาวอรวรรณ คําดี และนางสาวธนาวดี สมบุญศิริ เข้าร่วม
โครงการการจัดการความรู้ การบริหารงานวิจัยและบริการทางวิชาการ เพ่ือการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 
26-28 มกราคม 2555 (2.4-2-4) 

3 คณะเกษตรมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โครงการ
การตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตร ประจําปี 2555 (2.4-3-1) และดําเนินโครงการต่อเน่ืองทุกปี 

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
(สรุป การจัดกิจกรรมระบบอาจารย์ทีปรึกษา) 

5 คณะเกษตรมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในการจัด
สัมมนาคณาจารย์คณะเกษตร ซึ่งมีการให้ข้อมูลในเร่ืองหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตร แก่คณาจารย์และ
บุคลากรคณะเกษตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนที่เก่ียวข้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่
ของตนเองในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง (2.4-5-1) 

6 คณะเกษตรได้ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยในแผนของคณะเกษตรมีจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 4 หัวข้อ และ
ได้ดําเนินการครบทั้ง 4 หัวข้อ (2.4-2-1) (2.4-2-2) (2.4-2-3) (2.4-2-4) 
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7 จากโครงการสัมมนา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร คณะเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 13 
มีนาคม 2555 มีคณาจารย์เข้าร่วม 85 คน และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความรู้แก่นิสิตในการเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาของคณะเกษตร (2.4-7-1)จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ในช่วงสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่
ปรึกษา วันที่ 19-23 มีนาคม 2555 และคณะได้เตรียมข้อมูลเรื่องสหกิจศึกษา มอบให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาช้ัน
ปีที่ 1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนสําหรับนิสิตที่สนใจเข้าร่วม (2.4-7-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 2.4-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 2.4-2-1 โครงการสัมมนาคณาจารย์เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ

เกษตร” 
 2.4-2-2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร

 2.4-2-3 โครงการสัมมนา เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียนและแนวทางปฏิบัติ” 
 2.4-2-4 โครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารงานวิจัยและบริการทางวิชาการ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 
3 2.4-3-1 โครงการบริการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตร ประจําปี 2555 
4 2.4-4-1 สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร 
5 2.4-5-1 โครงการสัมมนาคณาจารย์เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ

เกษตร” ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร” 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

6 2.4-6-1 เอกสาร (2.4-2-1) (2.4-2-2) (2.4-2-3) (2.4-2-4) 
7 2.4-7-1 สรุปผลโครงการสัมมนาคณาจารย์เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 

คณะเกษตร” 
 2.4-4-1 เอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร ในเร่ืองสหกิจ

ศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อ 1 เครื่อง โดยคณะเกษตรมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางท่ีจัดบริการให้กับนิสิตจํานวน 699 เครื่อง และมี
จํานวนอุปกรณ์ของนิสิตคณะเกษตรที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ดังน้ี  โทรศัพท์มือถือ และ Notebook จํานวน 4,319 เครื่อง Personal computer จํานวน 73 
เครื่อง รวมท้ังสิ้น 5,091 เครื่อง (2.5-1-1) และคณะเกษตร มีจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกช้ันปี (ปริญญาตรี และ
บัณฑิต) คิดเป็นค่า FTES โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี เท่ากับ 1,644.97 ดังน้ันคณะ
เกษตรจึงมีการจัดการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 0.32 FTES ต่อเคร่ือง  

2. นิสิตคณะเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้ใช้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามท่ีสํานักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้
ให้ และหน่วยงานดังกล่าวได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตในทุกปีการศึกษา (2.5-2-1) นอกจากน้ีแล้ว 
คณะเกษตรยังได้ดําเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร (FOA Learning Center) อยู่ระหว่างดําเนินการสั่ง
ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าสามารถเปิดใช้บริการได้ภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (2.5-2-2) 
เพ่ือรองรับนิสิตทุกระดับการศึกษา 
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3. คณะเกษตรมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สําหรับอาคารวชิรานุสรณ์ มีการจัดห้องเรียน ขนาด 42 ที่น่ังจํานวน 
12 ห้อง ขนาด 68 ที่น่ัง จํานวน 4 ห้อง ขนาด 78 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ขนาด 300 ที่น่ัง จํานวน 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการ 12 ห้อง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาท่ีเพียบพร้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (2.5-3-1) ไว้สําหรับรองรับการใช้งานในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการบริการ
วิชาการ (2.5-3-2) และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งในระบบสายและไร้สาย ที่คณะเกษตรได้จัดเตรียมไว้ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกอาคารเรียน นอกจากน้ีแล้วอาคารวชิรานุสรณ์ยังให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรมในร่ม 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพนิสิตและนันทนาการด้วย 

4. นิสิตคณะเกษตรได้รับบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ ในด้านงานทะเบียน
โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.5-4-1) ด้านสุขภาพได้รับการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาล และสนามกีฬา จาก
สํา นักการกีฬา  (2 .4-4-2 )  ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  รวมถึงการจัดบริการด้านอาหาร ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ ตลอดจนการให้บริการคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้ง
ในระบบสายและไร้สาย จากสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (2.4-4-3) นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังได้จัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับนิสิต เช่น โรงอาหารสําหรับไว้บริการนิสิตบริเวณภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
(2.4-4-4) ภาควิชาปฐพีวิทยา จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งในระบบสายและไร้สาย ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุก
อาคารเรียน และศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5. คณะเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ทั้งในเรื่องประปา ไฟฟ้า โดยการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน (2.5-5-1) เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลดําเนินการให้ตลอด 24 ชม. มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
อาคารวชิรานุสรณ์ สําหรับระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะบริเวณคณะเกษตร กองยานพาหนะและอาคาร
สถานที่เป็นผู้ดําเนินการให้ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. ผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผล
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 3.96 (2.5-6-1) โดยแยก
เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการที่นิสิตคณะเกษตร 4 ด้าน มีดังน้ี 

1. ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งาน  4.13 
2. การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต 3.96 
3. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก    3.90 
4. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   3.99 

7. คณะเกษตรมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายบริหารนําผลการประเมิน
คุณภาพการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2553 (2.5-7-1) มา
พัฒนาการจัดบริหารด้านกายภาพที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ คณะเกษตรดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในห้องศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร ช้ัน 3 (2.5-2-2) และจัดทําห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 8 อาคาร 
วชิรานุสรณ์ (2.5-7-2) และยังคงสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  (2.5-7-3) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00  5.00 บรรล ุ 5.00 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.5-1-1 ข้อมูลการจัดบริการคอมพิวเตอร์ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนใช้ Wi-Fi กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 2.5-2-1 ข้อมูลจากสํานักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th/ 
 2.5-2-2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ Learning Center 
3 2.5-3-1 - ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร 

- รายการ เครือ่งมือวิทยาศาสตร์ ทีใ่ห้บริการในห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร 
2.5-3-2 แบบฟอร์มการใช้งานครุภัณฑ์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

4 2.5-4-1 ระบบสารสนเทศนิสิต จากสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2.5-4-2 การบริการด้านสุขภาพ (สถานพยาบาล สํานักการกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 2.5-4-3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.5-4-4 ห้องอาหารแก้วเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 
5 2.5-5-1 สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน 
6 2.5-6-1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2554 
7 2.5-7-1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2553 

2.5-2-2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ Learning Center 
2.5-7-2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ คณะเกษตร 
2.5-7-3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง เพ่ือประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญทุกหลักสูตรโดย ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ (2.6-1-1) โดยมีผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ เข้า
ร่วม เพ่ือควบคุมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  
การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยได้จัด
โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะเกษตร” และได้ดําเนินการไป
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในงานได้มีการให้ข้อมูล
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตร โดยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และมีการบรรยายเร่ือง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานันท์  และหัวข้อแนวทางการเพ่ิมจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ
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ศึกษา โดย หัวหน้าศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา (2.6-1-2)  และผลจากการประเมินการเรียนการสอน ใน
หัวข้ออาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ให้โอกาสนิสิตเลือกกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถและพัฒนาการ
ของนิสิต และอาจารย์กระตุ้นให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีผลการประเมินตลอดปีการศึกษา
เท่า 4.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี (2.6-1-3)  

2. คณะเกษตรกําหนดให้ทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีบันทึกข้อความเรื่องขอให้จัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงาน หลักสูตร 
สมอ. 07 โดยมีรายละเอียดให้แต่ละภาควิชาฯ แต่ละหลักสูตร ส่งสําเนา มคอ. 3 และ มคอ. 5 (2.6-2-1) และ 
Course syllabus รายวิชา Research Methods (2.6-2-2) 

3. ทุกหลักสูตรของคณะเกษตรมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน รายวิชาในระดับปริญญาตรี เช่น วิชาปัญหา
พิเศษ  วิชาวิชาสหกิจศึกษา วิชาการฝึกงานเบ้ืองต้น (01015399) และวิชาการฝึกงานเฉพาะด้าน 
(01015499) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น วิชาปัญหาพิเศษ วิชาวิทยานิพนธ์ และ วิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ดังปรากฏในเล่มหลักสูตร ของคณะเกษตร 18 หลักสูตร และ รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 จํานวน 10 หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 28 หลักสูตร (2.6-3-1) 

4. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ของคณะเกษตรมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (2.6-4-1) 
เช่น 

4.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร มีรายวิชาฝึกงานเบ้ืองต้น วิชาการฝึกงานเฉพาะด้าน 
และวิชาสหกิจศึกษา มีผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ โครงการหลวง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถานีวิจัยทับกวาง สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร และในรายวิชา
เกษตรศาสตร์ทั่วไป 01015111 ซึ่งนิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรจะต้องเรียน ได้เชิญ 
คุณมนตรี คงตระกูลเทียน จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ การผลิตพืชแบบครบวงจร และ
ธุรกิจเกษตรกับอนาคตการเกษตรไทย คุณอเนก บุญหนุน ในหัวข้อ อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์แบบครบวงจร 
คุณยรรยง ประเทืองวงศ์ จากบริษัทโซตัส บรรยายหัวข้อการผลิตปุ๋ยและสารเคมีเกษตร  และ แนวทาง
ประกอบอาชีพ และคุณสมบัติของบัณฑิตคณะเกษตรที่เป็นที่ต้องการในมุมมองของผู้ประกอบการ รศ.ดร.สมพร 
อิศวิลานนท์  บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์การเกษตรไทยและความสามารถแข่งขันของไทยในตลาดโลก เป็นต้น 

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) รายวิชาสภาวะอาหารและโภชนาการ 
(01006556) ได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข บรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยของอาหารและ
ระบบการจัดการอาหาร”   

4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(ปฐพีวิทยา) ได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ร่วมสอนในวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง (01009521)  
(01009511) และ วิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางปฐพีวิทยา (01009691)  

4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กีฏวิทยา) ได้เชิญ ผศ.ดร. โสภณ อุไรช่ืน จาก คณะเกษตร 
กําแพงแสน  ร่วมสอนในวิชา 01004575 แมลงศัตรูแมลง  
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4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ได้เชิญผู้เช่ียวชาญ คุณอรรถ
พร สุบุญสันต์ บรรยายในหัวข้อเทคนิคการผลิตผักไฮโดรโปนิคเพ่ือการค้า และ ดร.กันย์ กังวานสายชล 
บรรยายในวิชาการโลจิสติกส์ทางการเกษตรข้ันสูง (01018512) 

4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชสวน ได้เชิญ รศ.ดร.สุเทวี ศุขปราการ สอนในวิชา 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชสวน (01007581)  

4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ส่งเสริมการเกษตร เชิญ ดร.นันทนา บูรณะธนัง 
บรรยายหัวข้อ การประเมินผล ความหมาย ลักษณะการประเมิน ตัวช้ีวัด กระบวนการในการประเมิน  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน เช่น มีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management 
(Current Technology in Pest Management) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนโดยคณะอาจารย์ผู้สอน 
ภาควิชากีฏวิทยามาเป็นเวลา 3 ปี และนําไปปรับปรุงกําหนดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ในภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2554-2555 (2.6-5-1) และมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วิชา 01007311 
หลักการพืชสวน และวิชาสัมมนา จากภาควิชาพืชสวน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว (2.6-5-2) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยให้นิสิตประเมินผ่านกระบวนการประเมินการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะเกษตรมีรายวิชาที่เปิด 306 รายวิชา มีจํานวน 273 
รายวิชาที่ได้รับการประเมิน พบว่ามีการเข้าไปประเมินของนิสิตเพ่ิมขึ้น 80 รายวิชามากกว่าปีการศึกษา 2553 
มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 2,799 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองภาคการศึกษา เท่ากับ 4.4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับดี (2.6-6-1)  

7. คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร โดย
ได้มีบันทึกข้อความแจ้งไปยังแต่ละภาควิชา ประธานหลักสูตรให้ส่ง มคอ. 5 และแจ้งให้ส่ง มคอ. 2 (2.6-2-1) 

การติดตามผลประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2554 หัวข้อ อาจารย์จัดกิจกรรมให้นิสิตมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีคะแนนความพึงพอใจ น้อยที่สุดเฉล่ีย เท่ากับ 4.4 คะแนน อย่างไรก็ตามจากผล
คะแนนในข้อน้ี พบว่ามีความพึงพอใจเพ่ิมมากกว่าปีที่ผ่านมา (4.37 คะแนน) (2.6-1-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 6 5.00  4.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 6 5.00  5.00  7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.6-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคณะเกษตร 
 2.6-1-2 โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ

เกษตร” 
- หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะเกษตร  โดย รศ.ดร.ย่ิงยงไพ

สุขศานติวัฒนา 
- แนวทางในการเพ่ิมจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดย หัวหน้า

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.6-1-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2554 ภาคต้นและภาคปลาย 
2 2.6-2-1 บันทึกข้อความ ขอให้จัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ.07  
 2.6-2-2 Course syllabus รายวิชา Research Methods 
3 2.6-3-1 หลักสูตร คณะเกษตร 
4 2.6-4-1 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
5 2.6-5-1 รายงานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest  Management 

(Current Technology in Pest Management) จากภาควิชากีฏวิทยา 
 2.6-5-2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วิชา 01007311 หลักการพืชสวน และวิชา

สัมมนา จากภาควิชาพืชสวน 
6 2.6-6-1 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2554 ภาคต้นและภาค
ปลาย (ประเมนิผ่านระบบประเมินออนไลน์) 

- แบบประเมินรายวิชา ที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านระบบประเมินออนไลน์ 
7 2.6-2-1 บันทึกข้อความ ขอให้จัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07 
 2.6-1-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2554 ภาคต้นและภาคปลาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยคณะ 

- - 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมนิ) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553 (2.7-1-1) จากรายงานพบว่า บัณฑิตคณะเกษตรมี
คะแนนเฉล่ียการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด (ได้คะแนน 4.08 จากคะแนน
เต็ม 5) สําหรับทักษะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ได้
คะแนนความพึงพอใจจากนายจ้างน้อยที่สุด (ได้คะแนน 3.69 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5)  
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2553 พบว่า หัวข้อทักษะภาษาต่างประเทศมีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.63 จากคะแนนเต็ม 
5 และคณะเกษตรได้ดําเนินโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ไปแล้วเรียบร้อยน้ัน พบว่า ในปี 2554 หัวข้อ ความสามารถพ้ืนฐานที่
ส่งผลต่อการทํางานในด้าน ทักษะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้
คะแนน 3.69 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) มีผลคะแนนน้อยที่สุดในหัวข้อที่มีการประเมิน แต่มีผลคะแนน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในปีการศึกษา 2553 ดัง น้ันคณะเกษตรจึงได้ดําเนินโครงการเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 
และอยู่ในระหว่างการดําเนินการ (2.7-2-1) 

3. คณะเกษตร มีการสนับสนุนทรัพยากรท้ังทางด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตช้ันปีที่ 1 ใน
ทุกหลักสูตร (2.7-3-1) และจัดโครงการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์คณะเกษตรได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญ
ของอาจารย์ทีปรึกษา เพ่ือให้ความรู้หลักการ แนวทาง และเทคนิคในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ทีปรึกษา และนิสิตในความดูแล อันส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มี
ความเพียบพร้อมด้วยความรู้ ภูมิปัญญา จริยธรรม และคุณธรรม โดยสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 
120,000 บาท/ปี (2.7-3-2) นอกจากน้ียังได้จัดทําเว็บไซต์คณะเกษตร (2.7-3-3) และ facebook คณะเกษตร 
(2.7-3-4) และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ โครงการเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ และใช้
งบประมาณจากเงินกองทุนคณะเกษตร (2.7-2-1) เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. คณะกรรมการประจําคณะเกษตรอนุมัติให้ดําเนินกิจกรรมย่อย “การประชุมวิชาการ KU-UT 
Student Symposium: Science for Agriculture & Environment” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของฝ่ายบริหาร โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต (ส่วนกลาง) (2.7-
4-1) ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “KU-UT Student Symposium 2012: Sustainable 
Approaches for Science, Agriculture and Environment” (2.7-4-2) 

5. คณะเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
เช่น กิจกรรมการฟังบรรยายธรรมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร  (2.7-5-1) และโครงการไหว้ครู
คณะเกษตร (2.7-5-2) 

6. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
7. คณะเกษตรจัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา (2.7-2-1) เพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และมีรายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ วิชา Research methods (2.7-7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 

2 2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3 2.7-3-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554 
3 2.7-3-2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 
 2.7-3-3 เว็บไซต์คณะเกษตร 
 2.7-3-4 face book คณะเกษตร 
4 2.7-4-1 - โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2554 

 2.7-4-2 Abstract “KU-UT Student Symposium 2012” 
5 2.7-5-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตร 
 2.7-5-2 โครงการไหว้ครูคณะเกษตร 
7 2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.7-7-1 Course Syllabus รายวิชา Research methods 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ5ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรได้มีการนําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี

การประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 ในข้อที่ 9 การมีจิตสํานึกด้านคุณธรรมท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต 
และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุข และการมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมและสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตที่คณะเกษตรต้องการส่งเสริม กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต (2.8-1-1) 

2. คณะเกษตรได้ทําการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิตที่ ต้องการส่ง เส ริม  ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่ อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยการแจ้งเวียนไปยัง
ภาควิชาต่างๆ ของคณะ และติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามอาคารต่างๆ ของคณะเกษตร (2.8-2-1) 

3. คณะเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
โดยการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์จากทีมงานธรรมเดลิเวอรี่ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่คณะเกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายเพ่ือให้นิสิตใหม่คณะเกษตรสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง มีสติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (2.8-3-1) 
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4. คณะเกษตรมีการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือได้ว่าบรรลุ
เป้าหมายโดยมีคะแนนเฉล่ียมากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี (2.8-4-1) 

5. คณะเกษตรได้มีการเสนอช่ือนิสิตเพ่ือขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี จากพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 1 คน คือ นายเมธาสิทธ์ิ ดีพลา นิสิตช้ันปีที่ 1 
หลักสูตรเคมีการเกษตร ผลปรากฏว่านิสิตคนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม ประจําปี พ.ศ.2555 (2.8-5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 2.8-2-1 การประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 2.8-3-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

4 2.8-4-1 สรุปผลประเมนิโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร: สานสายใยนิสติ 
ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5 2.8-5-1 ประกาศนียบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังน้ี 1) มี
ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารครบทุกด้าน 2) มีระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตเพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆครบทุกด้าน และ 3) มีระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการกับนิสิตระดับปริญญาตรีได้ครบตามเป้าหมาย 5 ข้อ 

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ 

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 
3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
15 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตร มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมี

การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต (3.1-1-1) ซึ่งเป็นคณาจารย์ของทุกภาควิชาในคณะ รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมนิสิตช้ันปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-2) เพ่ือให้คําปรึกษาทางวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึง
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้คอยกํากับติดตามการเรียน และเร่ือง
อ่ืนๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิด นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตที่คณะแต่งต้ังแล้ว นิสิตยังสามารถขอรับ
คําปรึกษาทั้งทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการ
นิสิต และฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะเกษตรได้อีกด้วย 

2. คณะเกษตร มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย นิสิตสามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของทางคณะ เช่น ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ ข้อมูลการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ข่าวสารการศึกษา การสมัครงาน ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น ได้ที่ห้องบริการการศึกษา 
(3.1-2-1) เว็บไซต์คณะเกษตร (3.1-2-2) ป้ายประกาศตามอาคารต่างๆ ของคณะ (3.1-2-3) นอกจากน้ี ทาง
คณะเกษตรยังใช้เครือข่ายสังคม คือ  Face book ช่ือ คณะเกษตร มก. กลุ่ม คณะเกษตร KU และ กลุ่ม 
AGGIE CLUB (3.1-2-4) ในการติดต่อสื่อสารกับนิสิต ใช้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับนิสิตอย่างต่อเน่ือง เป็นประจํา ซึ่งทําให้นิสิตเข้าถึงข้อมูล และกิจกรรมคณะได้อย่างรวดเร็ว 
และคณะเกษตรได้ส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะให้กับนิสิต โดยการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย 
(3.1-2-5) 
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3. คณะเกษตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดย
ได้กําหนดให้ทุกภาควิชาจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3.1-3-1) เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกช้ัน
เรียน และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสาขาที่นิสิตได้ศึกษา 

4. คณะเกษตร มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยได้จัดบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเกษตร (3.1-4-1) เช่น ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ข่าวสารการสมัคร
งาน ข่าวสารการฝึกอบรม ที่ทางคณะได้จัดขึ้น นอกจากน้ี ยังมีช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่าของคณะ ผ่าน
ทางเครือข่ายสังคม คือ Face book (3.1-4-2) ช่ือ คณะเกษตร มก. และกลุ่ม คณะเกษตร KU เพ่ือส่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพ่ือนํามาปรับปรุง
และแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี คณะเกษตรยังได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (3.1-4-3) และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางรายวิชาอีกด้วย (3.1-4-4) 

5. คณะเกษตร มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร
เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมอยู่เป็นระยะ โดยได้จัดทํา
โครงการ The workshop: Utilization of Exotic Germplasm in Plant Breeding โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าของคณะเกษตร จํานวน 60 คน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 

6. คณะเกษตร มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (3.1-6-1) โดย 

 
ลําดับ การประเมินการให้บริการ ผลการประเมิน 

ประเมินข้อ 1  การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 3.86 
ประเมินข้อ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 3.91 
ประเมินข้อ 3 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นิสิต 
3.94 

 
7. คณะเกษตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตคณะเกษตรที่มี
ต่อการให้บริการด้านต่างๆของคณะเกษตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป (3.1-7-1) 

 
 

ข้อเสนอแนะจากนิสิต สิ่งที่ดําเนินการปรับปรุง 
ควรมีการปรับปรุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพ่ิม
จํานวนให้เพียงพอ  

คณะเกษตรได้จัดทําโครงการจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตคณะ
เกษตร ณ ช้ัน 8 อาคารวชิรานุสรณ์ เพ่ือบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่
นิสิตได้ใช้ในอย่างทั่วถึง 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1 3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 

3.1-1-2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร  
2 3.1-2-1 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานบริการการศึกษา 

3.1-2-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะเกษตร 
3.1-2-3 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคารต่างๆของคณะเกษตร 
3.1-2-4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Face book คณะเกษตร 
3.1-2-5 เอกสารแสดงการแจ้งข้อมูลขา่วสารทาง SMS ใหแ้ก่นิสิต  

3 3.1-3-1 โครงการฝึกงานเบ้ืองต้น 
4 3.1-4-1 การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์คณะ

เกษตร 
 3.1-4-2 การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่าน Facebook 

คณะเกษตร 
 3.1-4-3 เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ีศษิย์เก่าเข้าร่วมเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.1-4-4 หนังสือเชิญศิษย์เก่าร่วมสอนในรายวิชาของคณะเกษตร 
5 3.1-5-1 โครงการอบรมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
6 3.1-6-1 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

- ผลการประเมินกิจกรรมการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

แก่นิสิต  
- ผลการประเมินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิต 
- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นิสิต 

7 3.1-7-1 เอกสารการจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตคณะเกษตร ณ ช้ัน 8 
อาคารวชิรานุสรณ ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่งนอกจากคณะได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในสาขาเกษตร/คหกรรมศาสตร์แล้ว คณะยังได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่
พึงประสงค์ โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 
(3.2-1-1) ประกอบด้วย  

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมบรรยายธรรมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
เกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2554 (3.2-1-2) โครงการไหว้ครูคณะ
เกษตร: ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2554 (3.2-1-3) โครงการเกษตรอาสาสอนน้องปลูกผัก สํานึก
รักการเกษตร (3.2-1-4) 

1.2 ด้านความรู้ เช่น โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3.2-1-5) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (3.2-1-6) โครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ (3.2-1-7) 
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น โครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (3.2-1-8)  
โครงการจัดติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1 (3.2-1-9) 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น โครงการ รู้เรียน รู้เล่น 
รู้คิด ปี 2554 (3.2-1-10)  

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (3.2-1-6)  

2. คณะเกษตร มีการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตโดยการส่ง 
ผู้แทนสโมสรนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่กองกิจการนิสิตและสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ร่วมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต สามารถรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรม และเขียนรายงานประเมินตนเองใน
มาตรฐาน 6 ข้อ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ นอกจากน้ียังให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตจากสโมสรนิสิต ทั้ง 4 วิทยาเขตอีก
ด้วย (3.2-2-1) 

3. คณะเกษตร มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากตัวอย่างกิจกรรมต่อไปน้ี 

• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการจัดติววิชาเคมี
อินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1 (3.2-1-9) 

• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29  
(3.2-1-8)  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะเกษตร (3.2-3-1) 

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเกษตรอาสาสอนน้องปลูกผัก 
สํานึกรักการเกษตร (3.2-1-4)  

• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการเกษตรอาสาสอนน้องปลูกผัก 
สํานึกรักการเกษตร (3.2-1-4) 

• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการจากใจพ่ีสู่ใจน้อง (3.2-3-2)   
และ 2 ประเภท จากระดับบัณฑิตศึกษาจากตัวอย่างกิจกรรมต่อไปน้ี 
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการศึกษาดูงานนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ (3.2-3-3) 
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการไหว้ครู (3.2-3-4) 

4. คณะเกษตร มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยได้สนับสนุนให้ผู้แทนจากสโมสรนิสิตคณะเกษตร เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า รสั ม มน า เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ นํ า นิ สิ ต  เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒนาและส่ ง เ ส ริ มคุ ณภาพ กิ จก ร รม นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสติและสํานักประกันคุณภาพ มก. (3.2-2-1) 
อีกทั ้งยังสนับสนุนงบประมาณในการให้นิสิตเข้าร่วมโครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั ้งที ่ 29 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตสาขาเกษตร จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค (3.2-1-8)   
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5. คณะเกษตรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
โดยคณะกําหนดให้สโมสรนิสิตจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตในแต่ละรอบปี (3.2-5-1) ซี่งตามแผนการ
ดําเนินงานพัฒนานิสิต มีโครงการทั้งหมด จํานวน 24 โครงการ จัดทําโครงการแล้ว จํานวน 12 โครงการ โดย
บางโครงไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากระยะเวลาการดําเนินอยู่ในช่วงประสบอุทกภัย  

6. คณะเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต โดยการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเน่ือง (3.2-6-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

ผลการประเมินของกรรมการ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 3.2-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต  
3.2-1-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและ

คณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2554 
3.2-1-3 โครงการไหว้ครูคณะเกษตร ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2554 
3.2-1-4 โครงการเกษตรอาสาสอนน้องปลูกผัก สํานึกรักการเกษตร 
3.2-1-5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.2-1-6 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
3.2-1-7 โครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 6 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.2-1-8 โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ ครั้งที่ 29 
3.2-1-9 โครงการจัดติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1 
3.2-1-10 โครงการรู้เรียน รู้เล่น รูค้ิด ปี 2554 

2 3.2-2-1 หนังสือเชิญนายกสโมสรนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครอืข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2555 

3 3.2-1-9 โครงการจัดติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1 
 3.2-1-8 โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ ครั้งที่ 29 
 3.2-3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะเกษตร 
 3.2-1-4 โครงการเกษตรอาสาสอนน้องปลูกผัก สํานึกรักการเกษตร 
 3.2-3-2 โครงการจากใจพ่ีสู่ใจน้อง 
 3.2-3-3 โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.2-3-4 โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา 
4 3.2-2-1 

 
หนังสือเชิญนายกสโมสรนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครอืข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2555 

 3.2-1-8 โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ ครั้งที่ 29 

5 3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต 
6 3.2-6-1 โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่

ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการ

แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

ทุกปี 
  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ในรูปของ

คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร (3.3-1-1) คณะทํางานแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะเกษตร (3.3-1-2) คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-3) และคณะกรรมการ
การให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเกษตร (3.3-1-4) โดยมีหน้าที่พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ให้
ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการ
สอน ทั้งน้ีให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

2. คณะเกษตรมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการให้คําปรึกษานิสิต จากโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 
ประจําปีการศึกษา 2554 (3.3-2-1) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลแก่นิสิตได้ถูกต้อง และครบถ้วน  

3. คณะเกษตรมีการประชุมในภาคการศึกษาต้น ดังน้ี การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะ
เกษตร 2 ครั้ง (3.3-3-1, 3.3-3-2) และประชุมในภาคการศึกษาปลาย ดังน้ี การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง (3.3-3-3, 3.3-3-4) และจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง (3.3-
3-5) เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนานิสิต 

4. คณะเกษตรมีการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 
2555 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 (3.3-4-1) และมีการสรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรมนิสิตช้ันปีที่ 1 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ของแต่ละภาควิชา ดังน้ี 

1)   ภาควิชากีฏวิทยา (3.3-4-2) 
2) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (3.3-4-3) 
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3) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (3.3-4-4) 
4) ภาควิชาปฐพีวิทยา (3.3-4-5) 
5) ภาควิชาพืชไร่นา (3.3-4-6) 
6) ภาควิชาพืชสวน (3.3-4-7) 
7) ภาควิชาโรคพืช (3.3-4-8) 
8) ภาควิชาสัตวบาล (3.3-4-9) 
ทั้งน้ี ได้สรุปผลการจัดกิจกรรม เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาคณะเกษตร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 (3.3-3-3) 
5. คณะเกษตรได้นําผลการประเมินมาจากการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่

ปรึกษาคณะเกษตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 (3.3-5-1) ประจําปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2554 (3.3-4-1) 

 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2553 สิ่งที่ปรับปรุงปีการศึกษา 2554 
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในการ การจัดโครงการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 6ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 
3.3-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาการเรยีนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร 
3.3-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเกษตร 

2 3.3-2-1 เอกสารประกอบการให้คําปรึกษานิสิต จากโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

3 3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร ครั้งที่ 2/2554 (วันอังคารที่ 
16 สิงหาคม 2554) 

3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 (วัน
อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) 

 3.3-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2555 (วัน
อังคารที่ 10 เมษายน 2555) 

 3.3-3-4 การจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร  
3.3-3-5 สรุปผลการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

4 3.3-4-1 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 

 3.3-4-2 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชากีฏวิทยา 

 3.3-4-3 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

 3.3-4-4 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 3.3-4-5 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาปฐพีวิทยา 

 3.3-4-6 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาพืชไร่นา 

 3.3-4-7 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาพืชสวน 

 3.3-4-8 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาโรคพืช 

 3.3-4-9 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาสัตวบาล 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
26 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

5 3.3-5-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2553 

 3.3-4-1 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 
คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังน้ี 1) มีระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ 2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ครบตามเป้าหมาย 6 ข้อ และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา เท่ากับ 547,050.13 บาท 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตาม
ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน   

 คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรม
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

2554 
  

2555 
  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การ
วิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 

        
  

 5.00 5.00 ดีมาก  ดี
มาก 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 ดีมาก  ดี
มาก 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 6 5.00 5.00 ดีมาก ดี
มาก  

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

สัด 
ส่วน 

27,0
00 

27,0
00 

90,986,945 547,050.13 65,543,196.76 413,521.75 5.00 
  

5.00 ดีมาก ดี
มาก  158.50 158.50 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของคณะ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 1.1 คณะเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการวางแผนงานและการดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัยที่
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ประกอบด้วยการมีคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-1) โดยมีวัตถุประสงค์บริหารงาน
ทางด้านวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ให้ดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของคณะ (4.1-1-2) 
ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการเป็นประจําในรอบปี (4.1-1-3) เพ่ือวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ ให้ภารกิจด้านการวิจัยดําเนินไปอย่างบรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ 
 นอกจากน้ียังได้มีการกําหนดระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยของระดับภาควิชา เช่น  ภาควิชา
กีฏวิทยา ได้มีการบรรจุโครงการสนับสนุนการวิจัยในแผนการดําเนินงานของภาควิชา พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณสนับสนุน (4.1-1-4) และมีการติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของภาควิชา (4.1-1-5) เพ่ือให้แผนการดําเนินงานด้านการวิจัยสามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนด ภาควิชาพืช
ไร่นาและภาควิชาพืชสวน มีการแต่งต้ังรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย (4-1-1-6, 4.1-1-7) เพ่ือทําหน้าที่กํากับ
ดูแลบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในระดับคณะและแผนการ
ดําเนินงานประจําปีของภาควิชา โดยแต่ละภาควิชามีรูปแบบการดําเนินงานผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ภาควิชา เพ่ือร่วมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ เช่น คณะกรรมการบริการ
วิชาการและวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (4.1-1-8) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ภาควิชาพืชสวน (4.1-1-9) 
คณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์ของภาควิชาพืชสวน (4.1-1-10) 
 1.2 คณะเกษตรมีการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จด้วยการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือบริหารงานวิจัย เช่น ภาควิชาพืชสวนมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม
นโยบายสนับสนุนการวิจัยต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่วางไว้ คณาจารย์
นักวิจัยและนิสิตสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีโครงการที่ให้การสนับสนุน ดังน้ี 

- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาพืช
สวน (4.1-1-11) 

- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของนิสิตทุกระดับช้ันของภาควิชาพืชสวน 
(4.1-1-12) 

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรมี
การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการการเรียนการสอน ได้แก่ 
 2.1 คณะเกษตรมีการกําหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ ตัวอย่างการ
ดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 

- โครงการวิจัย เรื่อง “ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและ
แมลงวันคอกสตัว์ในประเทศไทย” ของ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (สกว. งบประมาณ 
7,500,000.00 บาท) มผีู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตปริญญาเอก จํานวน 4 คนและนิสิตปรญิญาโท 
จํานวน 5 คน (4.1-2-1) 

- โครงการวิจัยเรื่อง โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ105ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 
มีผู้ร่วมเป็นนิสติปริญญาโท จาํนวน 1 คน (4.1-2-2)  

- โครงการถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเน่ืองจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธ์ุปรับปรุง
ของไทย มีผู้ร่วมเป็นนิสิตปริญญาโท จํานวน 1 คน (4.1-2-3)   

 2.2 คณะเกษตรมีการกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ซึ่งเก่ียวข้อง
กับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ตัวอย่างการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่  
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- โครงการปัญหาพิเศษเรื่อง "การทดสอบประสิทธิภาพการปอกเปลือกหัวแก่นตะวันด้วย
เครื่องขัดผิว" (4.1-2-4) โดยมี ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

- โครงการ Gentic Diversity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Revealed by SSB 
Markers โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ (4.1-2-5)  

 2.3 มีการกําหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัย
ของอาจารย์หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ โดยคณะเกษตรมีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ มาบรรยายเก่ียวกับ
กระบวนการทําวิจัยและผลงานวิจัย เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสติเข้าร่วมรับฟังและซักถามเก่ียวกับ
การวิจัย เช่น  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Roles of Urban and Peri-Uran Agriculture for Future 
Food Security (4.1-2-6)  

- การสัมมนาเรือ่ง Renewable energy source in Czech Republic and Middle 
Europe (4.1-2-7) 

- การสัมมนาเรือ่ง Global Feature that impact sustainable food security by Dr. 
David Acker From Iowa State University (4.1-2-8) 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilization of Exotic Germplasm in Plant Breeding 
(4.1-2-9) 

- การประชุม Hort CRSP Annual Conference 2012 (4.1-2-10) 
- ภาควิชากีฏวิทยา กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมการฟังสัมมนาพิเศษจากวิทยากรภายนอก ภายใต้ 

“โครงการเสวนาภาษาแมลง” (4.1-2-11) 
- การจัดสัมมนาของภาควิชาพืชสวน เรื่อง "Closed-system soilless culture and 

greenhouse waste management" โดย Prof. Dr. Hideo Ikeda เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2554 (4.1-2-12) 

 2.4 คณะเกษตรมีการจัดให้มกีารประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิต ส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ 

- โครงการ KU-UT Symposium 2012 (4.1-2-13) 
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัย/ ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่

ได้รับทุนสนับสนุน จาก สกว. (4.1-2-14)  
- โครงการสัมมนาของนิสิตภาควิชาพืชสวนทุกระดับช้ัน (4.1-2-15) 
- การส่งเสริมใหนิ้สิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิชาการ 

ASEAN Food Conference 2011 (4.1-2-16) 
- การส่งเสริมใหนิ้สิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิชาการ 

ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-2-17) 
- การส่งเสริมใหนิ้สิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์เสนอผลงานวิจัยในวารสาร Silpakorn 

University Science and Technology Journal (4.1-2-18) 
- การส่งเสริมใหนิ้สิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์เสนอผลงานวิจัยใน Web-Based Decision 

Support System for School Meal Planning (4.1-2-19) 
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- การส่งเสริมใหนิ้สิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ์เสนอผลงานวิจัยในวารสารคหเศรษฐศาสตร์ 
(4.1-2-20) 

 2.5 คณะเกษตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาใน
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบและการคัดเลือกแตนเบียนไข่ (egg 
parasitoids) ในการควบคุมศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ” (ผศ.ดร.วีรวรรณ อมรศักด์ิ) 
นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี (หัวข้อ 
Concept of Parasitism: Parasitoids (Files and Hymenoptera) (4.1-2-21) 

- การบูรณาการความรู้จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากลไกของเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สูตรสําเร็จเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตผัก (วช. ปีงบประมาณ 2554) (ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์)  นําไปใช้เป็น
กรณีศึกษาในรายวิชา Selected Topics in Pest Management (หัวขอ้ ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติกับการกําจัดศัตรูพืช) (4.1-2-22) 

- การบูรณาการความรู้จากโครงการวิจัยเรื่อง “การแพร่กระจายของมวนนํ้า (Nepomorpha) 
ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย” (ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาใน
รายวิชานิเวศวิทยาของแมลงนํ้า (4.1-2-23) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธานยังได้เชิญผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านข้าว คุณพัชรี ต้ังตระกูล 
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปรญิญาโท ของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ในรายวิชา 01018555 
(เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวช้ันสูง) (4.1-2-24) 

- การบูรณาการความรู้จากโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของอายุและตําแหน่งช่อผลต่อคุณภาพของ
เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ” นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 01007581 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช
สวน (4.1-2-25) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง  Home Garden Styles in Thailand นําไปใช้
เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 01007271 วิทยาการพืชสวน เรือ่งการออกแบบจัดสวน (4.1-2-26) 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยเป็นการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 
 3.1 มีการจัดระบบและวางแผนการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ตัวอย่าง เช่น ภาควิชา
กีฏวิทยา มีการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือวางแผนการรับอาจารย์ใหม่  และมีการแต่งต้ังให้อาจารย์อาวุโสเป็น
อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ทํางานไม่เกิน 5 ปี  (4.1-3-1)   ภาควิชาเกษตรกลวิธานมีการจัดการแผน
อัตรากําลัง (4.1-3-2) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยของภาควิชา 
 3.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ  ตัวอย่าง เช่น อาจารย์เอกวัต วิถีประดิษฐ์ 
ภาควิชากีฏวิทยา เข้าร่วมการประชุม การเสนอผลงานการดําเนินงานภายใต้แผนงานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง  “ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (4.1-3-3) อาจารย์
จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

อารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน  ” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555  ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนําเสนอ
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ผลในหัวข้อเร่ือง  “Insecticidal Activity of New Antagonistic Bacteria Bacillus tequilensis in 
Chinese Kale” (4.1-3-4) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ส่งคณาจารย์เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย เรื่อง “Insider’s Guide to Getting Published เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ” (4.1-3-5) 
 3.3 การเปิดโอกาสให้อาจารย์มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัยกับทีมนักวิจัยต่างประเทศ 
ตัวอย่าง เช่น ศาสตราจารย์อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ได้ไปฝึกอบรมและดูงาน ด้านอนุกรมวิธานของไรสี่ขาใน
ประเทศไทย ณ West Virginia University (10 สิงหาคม 2554-3 กันยายน 2554   และดูงานด้านเทคนิคทาง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ณ  Mississippi State University (3-12 กันยายน 2554) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(4.1-3-6) 
 3.4 การส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย
มีการกําหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ เช่น โครงการวิจัย เรื่อง “ชีววิทยา 
นิเวศวิทยาและความสําคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย” ของ ศ.ดร.ธีรภาพ 
เจริญวิริยะภาพ  มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตปริญญาเอก จํานวน 4 คน คือ นางสาวมณฑาทิพย์ คงมี  นายวิถ๊ 
เหมือนวอน  นางสาววรรณภา ฤทธิสนท์ และนางสาวสุนัยนา สะท้านไตรภพ และนิสิตปริญญาโท จํานวน 5 
คน คือ นางสาวกาญจนา ถาอินชุม นางสาวสุพัตรา เขียวระยับ นางสาวนริศรา มาลัยทอง นายสุนทร พิมพ์
นนท์ และนางสาวรุ่งอรุณ ทิดกระโทก (4.1-3-7) 
 3.5 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ตัวอย่าง เช่น ภาควิชาพืชสวน จัดให้มีการ
บรรยายพิเศษของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย โดย ศ. สายชล เกตุษา ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 
ก 405 ภาควิชาพืชสวน (4.1-3-8) ส่วนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้มีการให้ข้อมูลแก่อาจารย์
ประจําภาควิชาฯ เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (4.1-3-9) 
 3.6 การสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัย ด้วยการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ตัวอย่าง เช่น 
ภาควิชากีฏวิทยามีการยกย่อง ดร.เอกวัต  วิถีประดิษฐ์ ในที่ประชุมภาควิชากีฏวิทยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2555 ในหัวข้อโครงการ ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของมวน
นํ้าในเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (4.1-3-10) ภาควิชาพืชสวนมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้าง
ช่ือเสียงให้กับภาควิชาฯ ให้แก่ ศาตราจารย์สายชล เกตุษา เน่ืองในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2554 และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 (4.1-3-11) 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 คณะเกษตรมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตร ประจําปี 2554 เพ่ือ
จัดสรรทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะ เพ่ือให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/ นานาชาติ สามารถ
ดําเนินงานวิจัยตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศ ซึ่งคณาจารย์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในด้านการวิจัยต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีระบบแบบแผน (4.1-4-1) นอกจากน้ียังมี
การดําเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับภาควิชา ตัวอย่าง เช่น  

- ภาควิชากีฏวิทยา  สนับสนุนให้คณาจารย์รับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นสนับสนุนการย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดย
ภาควิชาฯ จัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงของอาจารย์ใหม่  เพ่ือตรวจสอบข้อเสนอ
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โครงการวิจัยของอาจารย์ใหม่และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น การตรวจสอบข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (สกว.) โดย ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น นําเสนอโครงร่าง
งานวิจัยในหัวข้อ Brown Planthopper, Nilaparvata lugens (Stal) (Hemiptera: 
Delphacidae) and Its Biological Agents in the Central Region of Thailand โดยมี 
ผศ.ดร.วีรวรรณ อมรศักด์ิ เป็นที่ปรึกษา (4.1-4-2) และ ดร  .อธิราช หนูสีดํา นําเสนอโครงร่าง
วิจัยในหัวข้อเรื่อง  An improved method for entomopathogenic nematode 

application to control diamonblack moth, Plutella xylostella L. (Lepidoptera: 
Plutellidae) and common cutworm, Spodoptera litura F. (Lepidoptera: 
Noctuidae) larvae in cabbage crops. โดยมี ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ เป็นที่ปรึกษา 
(4.1-4-3) 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ทําโครงการการสนับสนุนการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการทําผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น (4.1-4-1) และ
สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่นําผลงานวิจัยเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-4-4)  
รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดของแหล่งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เอกสารหลักฐานที่ (4.1-4-5) 

- ภาควิชาพืชสวน มีการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณาจารย์ใน
ภาควิชา (4.1-4-6) 

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้จัดสรรทุนวิจัยประจําปี พ.ศ. 2555 ให้แก่
อาจารย์ประจําของภาควิชาฯ (4.1-4-7) 

 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ  
      คณะเกษตรมีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี  

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวอย่างการดําเนินการในระดับภาควิชา เช่น 
- ภาควิชากีฏวิทยา มีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของนิสิต

บัณฑิตศึกษา โดย นางสาวพัชราวรรณ ศิริโสภา นิสิตปริญญาโท ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาควิชาฯ ในการไปทําวิจัยที่ Norwegian University of Life Science เมือง Aas 
ประเทศนอร์เวย์ (4.1-5-1) การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนรับเชิญ โดยศ.ดร.ธีรภาพ 
เจริญวิริยะภาพ ได้รับทุนสนับสนุนในการเชิญผู้เช่ียวชาญ จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตร
และอาหาร ปีงบประมาณ 2454 (4.1-5.2) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชารระดับ
นานาชาติ " Bio Echnology for Biofuels" แด่ ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสทุธ์ิ เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ภาควิชาเข้าร่วมสัมมนาดังกลา่ว (4.1-5-3) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ ดร.รักศักด์ิ เสรมิศักด์ิ 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5-4) เพ่ือเป็น
การเปยแพร่ผลงานภายในภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

- ภาควิชาพืชสวน มีโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และ
นักวิจัยของภาควิชาฯ (4.1-1-11) 
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5.2  ห้องปฏิบัติการวิจัย  คณะเกษตรมีห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร ที่มีความเหมาะสมต่อ
งานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของคณะ มีระบบความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางของ
เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย พร้อมทั้งสถานท่ีปฏิบัติงานวิจัยที่มีความสะดวก สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออํานวยต่อการทํางานวิจัย ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรการวิจัยร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด (4.1-5-5) 
เป็นการสนับสนุนงานวิจัยของคณะและสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ โดยคณะเกษตรมีการจัดการ
ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีการจัดอบรมและการทําแบบทดสอบให้กับนิสิตและ
คณาจารย์ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการใช้ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตร เพ่ือให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย (4.1-5-6) พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตร มี
ระบบการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ด้วยระบบ Key card และมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรของคณะท่ีปฏิบัติงานวิจัย 
นอกจากน้ีคณะเกษตรได้จัดทําประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินของอาคารคณะเกษตร ที่ครอบคลุม
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิจัยของทุกภาควิชา ทุนประกันภัยรวม 75,000,000 บาท (4.1-5-7) และการทํา
ประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินของอาคารวชิรานุสรณ์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตร ทุนประกันภัยรวม 300,000,000 บาท (4.1-5-8) 

นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา ให้ความเหมาะสมต่อ
งานวิจัยแต่ละประเภท ตัวอย่าง เช่น 

- ภาควิชากีฏวิทยา มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยด้านกีฏวิทยา เพ่ือไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย (4.1-5-9) 

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีข้าว ประจําภาควิชาพืชไร่นา (4.1-5-10) 

- ภาควิชาพืชสวน มีการจัดสรรพ้ืนที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น  ห้องปฏิบัติการกลาง
ภาควิชาพืชสวน และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเก็บเก่ียว 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสวน 
ห้องปฏิบัติการออกแบบภูมิทัศน์ เป็นต้น (4.1-5-11) 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ คณะเกษตรมีการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ทั้งในรูปของ
หนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ผ่านทางห้องสมุดของภาควิชา และยังมีการสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การ
สนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอันมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ ตัวอย่าง การสนับสนุนดังกล่าวมีการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 

- ภาควิชากีฏวิทยา สนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมทํางานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่มีช่ือเสียงใน
ต่างประเทศ โดยศาสตราจารย์อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ได้ไปฝึกอบรมและดูงาน ด้าน
อนุกรมวิธานของไรสี่ขาในประเทศไทย ณ West Virginia University ( 10 สิงหาคม 2554-3 

กันยายน  2554  ( และดูงานด้านเทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ณ Mississippi State 
University ( 3-12 กันยายน 2554 ( ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-5-12) 

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ การบรรยายงานวิจัยของ
ศาสตราจารย์รับเชิญ โดย Dr. Shelley Hermundstad Jansky (Associate Professor) 
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USDA/ARD,  Department of Horticulture University of Wisconsin – Madison  ใน
หัวข้อ Utilization of Germplasm in Plant Breeding (4.1-2.9) 

- ภาควิชาพืชสวน มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ มีการเข้าร่วมจัดประชุม
วิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ 
เรื่อง  "Closed-system soilless culture and greenhouse waste management" โดย 
Prof. Dr. Hideo Ikeda เมื่อวันที่   หาคม (4.1-2-15) มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Understanding Urban and Periurban Vegetable Production and Marketing 
Systems Through GIS-Based Community Food Mapping in Greater Bangkok"   
2-4 เมษายน 2555 (4.1-5-13) 

 6.   มีการติดตามและประเมนิผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
         คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์ ผ่านระบบการติดตามผลและระบบ

รายงานวิจัย (4.1-6-1)   ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัย
เสร็จตามกําหนดเวลาและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการประเมินผลการ
สนับสนุนการวิจัยของคณะผ่านการประชุมคณะกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-3) อีกทั้งยังมีการ
ดําเนินการในระดับภาควิชา เช่น  

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีจัดทําสรุปโครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (4.1-6-2)  

 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2553 ในเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจําปี พ .ศ .2553 ครั้งที่ 2 (4.1-6-3) 
 7.   มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 

คณะเกษตรมีคณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ที่ทําหน้าที่วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะอย่างสม่ําเสมอ โดยมี
การนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและจัดทําแผนการดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในปีต่อไป 
(4.1-1-3) 

ส่วนตัวอย่างการดําเนินการในระดับภาควิชา เช่น ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้มี
การนําผลการการประเมินด้านการวิจัยของภาควิชาฯ ไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีของภาควิชาฯ 
(4.1-6-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00  5.00  6 ข้อ บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรครัง้ที่ 

4/2554 
4.1-1-4 แผนการดําเนินงาน  ภาควิชากีฏวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 4.1-1-5 บันทึก ขอส่งรายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2555 
 4.1-1-6 โครงสร้างบริหารของภาควิชาพืชไร่นา 
 4.1-1-7 โครงสร้างการบริหารภาควิชาพืชสวน 
 4.1-1-8 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธานที่ 12/2555 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการการวิจัย 
 4.1-1-9 คําสั่งภาควิชาพืชสวน ที่ 4/2555 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
 4.1-1-10 คําสั่งภาควิชาพืชสวน ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์

ของภาควิชาพืชสวน 
 4.1-1-11 บันทึกข้อความ  ขออนุมัติโครงการและงบดําเนินงานโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์

และเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
 4.1-1-12 บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยและ/หรือ

ส่งผลงานด้านพืชสวนเข้าประกวด    
2 4.1-2-1 สัญญารับทุนสง่เสริมกลุ่มวิจยั โครงการ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสาํคัญ

ทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย 
 4.1-2-2 แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ช่ือโครงการวิจัย 

การปรับปรุงพันธ์ข้าวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 
 4.1-2-3 แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ช่ือโครงการวิจัย 

การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเน่ืองจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธ์ุ
ปรับปรุงของไทย 

 4.1-2-4 ปัญหาพิเศษ เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการปอกเปลือกหัวแก่นตะวันด้วย
เครื่องขัดผิด 

 
 

4.1-2-5 โครงการ Genetic Diversity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Revealed 
by SSB Markers  

 4.1-2-6 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง Roles of Urban and Peri-Ubran Agriculture for 
Future Food Security  

 4.1-2-7 บันทึกข้อความ เรื่องการสัมมนาเรื่อง Renewable energy source in Czech 
Republic and Middle Europe 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 4.1-2-8 การสัมมนา Global Feature that impact sustainable food security by 
Dr. David Acker From Iowa State University 

 4.1-2-9 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงบประมาณ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilization of Exotic Germplasm in Plant Breeding 

 4.1-2-10 การประชุม Hort CRSP Annual Conference 
 4.1-2-11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนทนาภาษาแมลง 
 4.1-2-12 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการและงบดําเนินการจัดสัมมนาพิเศษ  เรื่อง 

Closed-system soilless culture and greenhouse waste management 
 4.1-2-13 โครงการ KU-UT Symposium 2012 
 4.1-2-14 บันทึกข้อความ เรื่องการร่วมประชุมประจําปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
 4.1-2-15 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการ

สัมมนาวิชาการของนิสิตภาควิชาพืชสวน 
 4.1-2-16 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ASEAN food Conference 2011 

เรื่อง Nutritional Qualities, Texture, Color and Acceptance of 
Kanomchan as Influenced by Rod Kidney Bean and Sucrose Addition 

2 4.1-2-17 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที5่0 มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร ์
 4.1-2-18 ผลงานวิจัยในวารสาร Silpakorn University Science and Technology  

Journal 
 

 4.1-2-19 ผลงานวิจัยใน Web-Based Decision Support System for School Meal 
Planning 

 4.1-2-20 ผลงานวิจัยในวารสารคหเศรษฐศาสตร์ 
 4.1-2-21 งานวิจัย โครงการการตรวจสอบและการคดัเลือกแตนเบียนไข่ (egg parasitoids) 

ในการควบคุมศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา การ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี 

 4.1-2-22 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคู่สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 2554  
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากลไกของเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือควบคุมแมลง
ศัตรูพืชและแมลงพาหะ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สูตรสําเร็จเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ผัก”  นําไปใช้เป็นการศึกษาในรายวิชา Selected Topics in Pest in Pest 
Management 

 4.1-2-23 สัญญารับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม ่ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  
โครงการ “การแพร่กระจายของมวลนํ้า (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลาง
ของประเทศไทย”  นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชานิเวศวิทยาของแมลงนํ้า 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 4.1-2-24 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเชิญสอน  คุณพัชรี ต้ังตระกูล ผู้อํานวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 4.1-2-25  โครงการวิจัยเรื่อง “อายุเก็บเก่ียว ตําแหน่งของผล และวิธีลดความช้ืนใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ” นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา Seed 
Production of Solanaceous Crops 

 4.1-2-26 ผลงานวิจัย เรื่อง “Home Garden Styles in Thailand” นําไปใช้เป็นการศึกษา
ในรายวิชา วิทยาการด้านพืชสวน  

3 4.1-3-1 รายการการประชุมภาควิชากีฏวิทยา ครั้งที่ 2/2555  
 4.1-3-2 แบบสรุปแผนความต้องการอัตรากําลัง ปี 2553-2556 
 4.1-3-3 เอกสารประกอบการประชุม  การนําเสนอผลงานการดําเนินงานภายใต้แผนงาน

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพประจําปี 2554  
 4.1-3-4 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่10 
 4.1-3-5 บันทึกข้อความ เรื่อง เชิญร่วมฟังบรรยายเร่ือง “Insider’ Guide to Getting 

Published เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” 
 4.1-3-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2539/2554 เรื่องให้ข้าราชการไปฝึกอบรบ 

และดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 4.1-3-7 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สัญญาการรับทุนส่งเสริมกลุม่วิจัย โครงการ: 

ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอก
สัตว์ในประเทศไทย 

 4.1-3-8 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “การดูแลนิสิตเพ่ือการสร้าง
ผลงานวิจัยคุณภาพ” 

 4.1-3-9 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
 4.1-3-10 รายงานการประชุมภาควิชากีฏวิทยา ครั้งที่ 2/2555   
 4.1-3-11 รายงานการประชุมภาควิชาพืชสวน ครั้งที่ 1/2555 
4 4.1-4-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแบบเสนอโครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัย การทํา

วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2555 
 4.1-4-2 Research Proposal Research Grant for New Scholar  นําเสนอโครงร่าง

วิจัยในหัวข้อเรื่อง Brown Planthopper (BPH), Nilaparvata Lugens (Stal) 
(Hemiptera: Delphacidae) and Its Biological Agents in the Central 
Region of Thailand 

 4.1-4-3 Research Proposal Research Grant for New Scholar  นําเสนอโครงร่างวิจัย
ในหัวข้อเรื่อง An improved method for entomopathogenic nematode 
application to control diamonblack moth, Plutella xylostella L. 
(Lepidoptera: Plutellidae) and common cutworm, Spodoptera Litura F.
(Lepidoptera: Noctuidae) Larvae in cabbage crops. 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 4.1-4-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแบบเสนอโครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัย การทํา
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2555 

 4.1-4-4 บันทึกข้อความ เรื่อง โครงการสนับสนุนทนุวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555  

 4.1-4-5 เอกสารที่ ศธ 0507(2)/ว1495 
 4.1-4-6 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเบิกเงินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไม้ผล 

ในปีงบประมาณ 2554 
 4.1-4-7 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ทนุอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ประจาํปี พ.ศ.2555 
 

5 4.1-5-1 บันทึกข้อความ เรื่องขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการสร้างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูส่ากล 

 4.1-5-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนผู้เช่ียวชาญและทุนแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนิสิต ปีงบประมาณ 2554 

 4.1-5-3 เอกสารที่ ศธ 0513.10201/2072 เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 4.1-5-4 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 
 4.1-5-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 
 4.1-5-6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสํางานเลขานุการคณะเกษตร เรื่อง

อบรบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 
เวลา 9.00-12.00 น. อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

 4.1-5-7 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัย และชําระค่าดอกเบ้ีย
ประกันภัย 

 4.1-5-8 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัย และชําระค่าดอกเบ้ีย
ประกันภัย 

 4.1-5-9 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา 
 4.1-5-10 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 
 4.1-5-11 รายช่ือห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
 4.1-5-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2539/2554 เรื่อง ใหข้้าราชการไปฝึกอบรบ 

และดูงาน ณ ต่างประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 4.1-2-9 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงบประมาณ  

การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง Utilization of Exotic Germplasm in Plant Breeding 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 4.1-2-19 ผลงานวิจัยใน Web-Based Decision Support System for School Meal 
Planning 

 4.1-5-13 บันทึกข้อความ เรื่อง พิจารณาลงนามในโครงการ Understanding urban and 
Periurban vegetable production and marketing system through GIS - 
based Community Food Mapping in Greater Bangkok, Thailand 
 

6 4.1-6-1 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์ ผ่านระบบการติดตามผลและ
ระบบรายงานวิจัย 

 4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรครัง้ที่ 
4/2554 

 4.1-6-2 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประจําปีงบประมาณ 2554 ภายใต้แผนงานพัฒนาด้านงานวิจัย ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะเกษตร 

 4.1-6-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2553 ครั้งที2่ 

 4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรครัง้ที่ 
4/2554 

 4.1-6-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สูส่าธารณชนและผู้เก่ียวขอ้ง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะเกษตรมีคณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะ และมีระบบควบคุม กํากับ ดูแล 
ระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย มีงบประมาณสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ มีแผนดําเนินงานของ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-1) และมีการประชุมคณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-2) 
เพ่ือให้การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติของ
คณาจารย์ภายในคณะ โดยมีการดําเนินการในระดับภาควิชาดังน้ี 

ภาควิชากีฏวิทยา มีการกําหนดแผนการดําเนินของภาควิชาฯ ประจําปี 2554 (4.2-1-3) โดยมี
โครงการท่ีสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ ภายใต้แผนดําเนินงานปี 2554 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ
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บริหารจัดการ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย (4.2-1-4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ
อาจารย์ (โครงการภายใต้แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ) (4.2-1-5) 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับคณาจารย์ในภาคฯ ในรูปแบบของการจัดสรรเงิน
สนับสนุนให้กับคณาจารย์เพ่ือการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามแผนการดําเนินงาน
ของภาควิชาปีการศึกษา 2554 (4.2-1-6) 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของภาควิชา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีโครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-7, 4.2-1-8) 

ภาควิชาพืชสวน มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ คือ การมีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
โดยจัดทําโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ของคณาจารย์ (4.2-1-9) และมีการให้ทุนสนับสนุน
อาจารย์ที่ไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (4.2-1-10) 

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีประกาศคณะเกษตรเรื่องทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ประจําปี พ.ศ.2555  ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของประกาศน้ี เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสร้างผลงาน
อย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ และในวารสารระดับชาติและ
วารสารระดับนานาชาติ (4.2-1-11) นอกจากน้ีอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ จํานวน 4 เรื่อง (4.2-1-12, 4.2-1-13 และ 4.2-1-14 ) ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง 
(4.2-1-15) และ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง (4.2-1-16) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด   

คณะเกษตรมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยยังคงความ
เช่ือถือได้ในเชิงวิชาการ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการกําหนดให้คณะกรรมการการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําคณะ เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งแผนการดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 มีจัดทําโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตร ผ่านทางรายการคลินิก
เกษตรเพ่ือประชาชน ผ่านสถานีวิทยุ มก.วิทยุชุมชนคนบางเขน การประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการใน
การประชุมวิชาการ มก.(4.2-1-1)  

คณะเกษตรมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ 
โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ ซึ่งมีการ
ดําเนินการสัมภาษณ์อาจารย์คณะเกษตร เพ่ือนํามาออกอากาศทางช่องฟาร์มแชลแนล (4.2-2-1) และมีการ
สรุปผลงานวิจัยเด่นของอาจารย์คณะเกษตร เพ่ือผ่านทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเกษตร (FOA e-
news) เป็นประจําทุกเดือน (4.2-2-2) 
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คณะเกษตรยังมีระบบและกลไกในการรวบรวม สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ฯลฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่  

ภาควิชากีฏวิทยา มีการดําเนินการโดยกําหนดผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานและยื่นจดลิขสิทธ์ิ  (4.2-2-3) โครงการอบรม/เผยแพร่ความรู้ด้านกีฏวิทยาแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง “การผลิตผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโพนิกส์” โดย รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง ระหว่าง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2554 (4.2-2-4) โครงการผลิตสื่อความรู้เผยแพร่ด้านกีฏวิทยา 
เพ่ือผลิตสื่อความรู้ด้านกีฏวิทยาสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป (ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554) (4.2-2-5) 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ดําเนินการโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบคัด
สรรค์ผลงานของอาจารย์ที่มีคุณภาพ เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ (4.2-2-6) 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการปรับปรุงเว็บไซด์ของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมต่อการ
เผยแพร่ และเป็นผลงานที่เป็นที่สนใจสู่สาธารณชน (4.2-2-7, 4.2-2-8, 4.2-2-9) 

ภาควิชาพืชสวน มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจเพ่ือ
นําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการที่จัดในนามของ
ภาควิชาน้ัน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมของภาควิชาฯ ในการดําเนินการ ส่วนนิทรรศการที่จัดโดย
ความร่วมมือของภาควิชาฯ กับหน่วยงานภายนอกน้ัน ภาควิชาฯจะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
ความเหมาะสมกับหัวเรื่องของนิทรรศการ เช่น นิทรรศการในงานมหกรรมพืชสวนโลก  (4.2-2-10) นิทรรศการ 
HortCRSP-Innovation Center (4.2-2-11) นิทรรศการ Horti-Asia (4.2-2-12) 

3. มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง   

 คณะเกษตรมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ซึ่งเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่ือมโยงศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ในรายการ farm talk คนไทยหัวใจข้าว ค.คนข้าวโพด  คุยเฟ่ืองเรื่องอ้อย  เรื่องมันมันกับมัน
สําปะหลัง  วัวดีดี Dairy Daily  และสื่อสิ่งพิมพ์ทางวารสารทางการเกษตร โดยมีตัวอย่างการดําเนินการ ดังน้ี 

ภาควิชากีฏวิทยา มีการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “หิ่งห้อยช่วยป้องกันอาหารเป็นพิษ ใช้
ตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว” ของ ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ในรายการเก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน เพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนท่ัวไป ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 (4.2-3-1) การ
เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “สัณฐานวิทยาของตัวอ่อนห่ิงห้อยห้วย (Luciola spp.)” ของ ดร.อัญชนา 
ท่านเจริญ ในบทความเผยแพร่ความรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (4.2-3-2) 

ภาคเกษตรกลวิธาน มีการเผยแพร่ความรู้จากโครงการวิจัย เครื่องสีข้าวกล้องชุมชน โดยมี รศ.ดร.
ศักดา อินทรวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผ่านทางวารสารข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic news) เผยแพร่
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร และหน่วยงานภายนอก (4.2-3-3) 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (4.2-2-7, 4.2-3-4, 
4.2-3-5) 
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ภาควิชาพืชไร่นา มีเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ประจําภาควิชาโดยเป็นการสัมภาษณ์
อาจารย์เจ้าของผลงานวิจัยเพ่ือออกอากาศผ่านทางช่องฟาร์มแชลแนล ได้แก่ อ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย เรื่อง คน
ไทยหัวใจข้าว (4.2-2-1)   

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะเกษตรมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากการรายงาน
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา 2554 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าคณะเกษตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน จํานวนทั้งสิ้น 112 ผลงาน (4.2.4-1) และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ตัวอย่างเช่น 

ดร .จารุวัฒน์  เถาธรรมพิทักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษากลไกของ
เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะ  จึงได้ถ่ายทอดโครงการวิจัยน้ีสู่เกษตรเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป เช่นการจัดทําคู่มือการเกษตรเรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ผสมหลายสายพันธ์ุและสารสกัดพืชเพ่ือ
การผลิตพืชผักอย่างปลอดภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (4.2-4-2) 

ศ .ดร .ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ  ภาควิชากีฏวิทยา มีผลงานวิจัยเก่ียวกับยุงพาหะนําโรค  จึงได้นํา
ผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบชนิดของยุง ภายใต้การศึกษาโครงการระบบเครือข่ายนํ้าในพ้ืนที่
วิกฤตน้ํา 19 พ้ืนที่ เพ่ือทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study: FS) ศึกษาการจัดทํา
รายงานการวิเคาระห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับบยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในระดับลุ่มนํ้าโขง-
ชี-มูล (4.2-4-3) 

ศ .ดร .ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ  ภาควิชากีฏวิทยา มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการทดสอบสารที่มีฤทธ์ิไล่ต่อ
ยุงลายบ้าน  จึงได้นําผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบฤทธ์ิไล่ยุง
ของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.F.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)) (4.2-4-4) 

ศ .ดร .ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ  ภาควิชากีฏวิทยา มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการทดสอบสารที่มีฤทธ์ิไล่ต่อ
ยุงลายบ้าน  จึงได้นําผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือไล่ยุงช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (4.2-4-5)  

ศ .ดร .ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา  มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการทดสอบสารเคมีที่มีผลต่อ
ยุงพาหะ จึงได้นําผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบมุ้งชุบสารเคมี
เพ่ือควบคุมมาลาเรีย ณ บ้านถ้ําเสือ  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก (4.2-4-6) 

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้นําผลงานวิจัยเคร่ืองสีข้าวกล้องชุมชน ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอก เช่น การมอบเครื่องสีข้าวกล้องชุมชนผ่านทางมูลนิธิพระดาบสเพ่ือมอบ
ให้กับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร (4.2-3-3) และหน่วยงานต่างสถาบันขอความร่วมมือยืมเครื่องสีข้าวกล้องชุมชนไป
ใช้ในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน (4.2-4-7) 

เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการเข้าทําลายของเพล้ียแป้งสีชมพูในแปลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง
ได้ขอรับการสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูจํานวนประมาณ 500 ตัว จากโครงการการเพ่ิมขยายจํานวน
แตนเบียนเพ่ือ ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ดําเนินการโดย รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ และคณะ (4.2-4-7) 
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โครงการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันเพ่ืออุตสาหกรรมไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ ภาควิชาพืชไร่นา ได้
จัดงาน ม.เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านวิชาการปาล์มนํ้ามันทุ่งรังสิต 55 " วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือเป็น
การเผยแพร่ผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยปาล์มนํ้ามัน โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่และผู้สนใจเข้าร่วมจํานวนมาก (4.2-4-8) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะเกษตรยึดระเบียบกลไกของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551 (4.2-5-1) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

คณะเกษตรยึดระเบียบกลไกของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
(4.2-6-1) และมีการอํานวยความสะดวก ประสานงาน ร่างคําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรผ่านหน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรมีการย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 10 รายการ 
ได้แก่ (4.2-6-2) 

เรื่องได้รับเลขที่คําขอแล้วจํานวน 5 รายการ คือ 
1)  เรื่องโปรแกรมวัดการควบคุมการทํางานอุปกรณ์เก็บเก่ียวผลไม้ ประเภทลิขสิทธ์ิ โดย 

อาจารย์ ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
2)  เรื่องวัสดุปลูก ประเภทอนุสิทธิบัตร โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม และคณะ ภาควิชาพืชสวน 
3)  เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน: จากหลักพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง 

ประเภท ลิขสิทธ์ิ โดย รศ. ดร. สาวิตรี  รังสิภัทร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
4)  เรื่องคุณพนม สุขมาก กับการวางแผนและการจัดการปลูกข้าวโพดหวานครบวงจร ประเภท

ลิขสิทธ์ิ โดย รศ. ดร. สาวิตรี  รังสิภัทร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
5)  เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ ประเภทลิขสิทธ์ิ โดย รศ. ดร. สาวิตรี  รังสิภัทร์ ภาควิชาส่งเสริม

และนิเทศศาสตร์เกษตร  
เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการย่ืนขอโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เกม “ถอดรหัส...ภาษารักหิ่งห้อย” ประเภทลิขสิทธ์ิ โดย อาจารย์ ดร.อัญชนา ท่านเจริญ 

ภาควิชากีฏวิทยา 
2) บัตรอวยพร ภาควิชากีฏวิทยา ชุดผีเสื้อ” ประเภทลิขสิทธ์ิ โดย อาจารย์ ดร.อัญชนา ท่าน

เจริญ ภาควิชากีฏวิทยา 
3) Entomology T-shirt: Bio-control version ประเภทลิขสิทธ์ิ โดย อาจารย์ ดร.อัญชนา 

ท่านเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา 
4) เรื่อง ถังผลิตขยายบีที ประเภทอนุสิทธิบัตร โดย รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง ภาควิชากีฏ

วิทยา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นําส่งสําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 6221 
ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-6-1/กีฏวิทยา) 

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความใหม่  จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
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1) เครื่องปอกฝรั่งแบบถังปอกแนวนอน ประเภทอนุสิทธิบัตร โดย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง 
และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ  5 
ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1 4.2-1-1 แผนดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 4.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรครัง้ที่ 

4/2554 
 4.2-1-3 แผนดําเนินงานภาควิชากีฏวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 4.2-1-4  บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและ

เผยแพร่ผลงานระดับชาติ 
 4.2-1-5 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ 
 4.2-1-6 แผนดําเนินงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
 4.2-1-7 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งโครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 4.2-1-8 แผนการดําเนินงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 
 4.2-1-9 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการและงบดําเนินงานโครงการสนับสนุน

การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

 4.2-1-10 บันทึกข้อความ เรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการประชุมิชาการต่างประเทศ 
 4.2-1-11 ประกาศคณะเกษตร เรื่องทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร ประจําปี พ.ศ.2555 
 4.2-1-12 งานวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพของนิสิต

บัณฑิตสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
 

 4.2-1-13 งานวิจัย เรื่อง Perception of Communication Arts Student toward 
Thai Public Broadcasting Service  

 4.2-1-14 งานวิจัย เรื่อง Internet Use of Student in Royal University of Law 
and Economics (RULE) and Mean Chey University (MCU) in 
Cambodia 

1 4.2-1-15 งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการัดสินใจซือ้ไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภคใน
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก 

 4.2-1-16 งานวิจัย เรื่อง Reasons for Being Debt and Their Solution: Case 
Study of Thai Farmer Intellectuals in the Central Region 

2 4.2-1-1 แผนดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 4.2-2-1 ภาพถ่าย การดําเนินการสัมภาษณ์อาจารย์คณะเกษตร  ออกอากาศทางช่อง

ฟาร์มแชลแนล 
 4.2-2-2 การสรุปผลงานวิจัยเด่นของอาจารย์คณะเกษตร เพ่ือผ่านทางวารสาร

อิเล็กทรอนิกสข์องคณะเกษตร (FOA e-news) 
 4.2-2-3 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและจด

ลิขสิทธ์ิ 
 4.2-2-4 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “การผลิตผกั

ปลอดสารพิษไฮโดรโพนิกส์” 
 4.2-2-5 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติโครงการผลิตสื่อความรู้ด้านกีฏวิทยา 
 4.2-2-6 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธาน ที ่9/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริการ

วิชาการ 
 4.2-2-7 เว็บไซด์ของภาควิชาคหกรรมสาสตร์ ที่เก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.2-2-8 แบบเสนอโครงการการปรับปรุงเว็บไซด์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
 4.2-2-9 คณะบุคคล วี.ที.ซ.ีฟู้ดส์ ขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาคหกรรมสาสตร์ 
 4.2-2-10 เรื่อง ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เอ้ือมพร วีสมหมาย เป็นกรรมการตัดสิน

กิตติมศักด์ิ (Grand Jury) ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราช
พฤกษ์ 2554 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

 4.2-2-11 คําสั่งคณะเกษตร ที่ 14/2555 เรื่องขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการประชุมนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
Horticulture Collaborative Research Support Program (HortCRSP) 

 4.2-2-12 นิทรรศการ Hort-Asia  
3 4.2-3-1 การเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง หิ่งห้อยช่วยป้องกันอาหารเป็นพิษ ใช้

ตรวจสอบจุลินทรีย์ได้รวดเร็ว 
 4.2-3-2 สัณฐานวิทยาของตัวอ่อนห่ิงห้อย(Luciola spp.) 
 4.2-3-3 ความก้าวหน้า…โครงการเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ดเพ่ือชุมชน 
 4.2-2-7 เว็บไซด์ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.2-3-4 สื่อสิ่งพิมพ์ PROCEEDINGS BOOK  
 4.2-3-5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Journal of Aquatic Food Product Technology 
 4.2-3-6 CD และวารสารทางการเกษตร 
4 4.2-4-1 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจน (1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) ประจําปี
การศึกษา พ.ศ.2554 วิทยาเขน คณะเกษตร บางเขนทุกภาควิชา 

 4.2-4-2 สัญญารับทุนอุดทุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 4.2-4-3 เรื่องขออนุเคราะห์ตรวจสอบชนิดของยุงภายใต้การศึกษาโครงการระบบ
เครือข่ายนํ้าในพ้ืนที่วิกฤตน้ํา 19 พ้ืนที่ 

 4.2-4-4 เอกสารที่ สธ 0418.6/88 เรื่องขออนุญาตเข้าพบที่ปรึกษาโครงการ 
 4.2-4-5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องขออนุมัติทุนเพ่ือใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย 
 4.2-4-6 เอกสารที่ สธ 0423.5/123 เรื่องขอความร่วมมือในการวิจัยภาคสนามเพ่ือการ

ประเมินของ WHOPES 
 4.2-3-3 ความก้าวหน้า…โครงการเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ดเพ่ือชุมชน 
 4.2-4-7 เอกสารที่ FSC 1/2555 เรื่องของยืมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพ่ือการทดลอง 
 4.2-4-8 สําเนาบัตรประชาชนนางสาวเอ้ือมพร นนทชัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนแตน

เบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูประมาณ 500 ตัว 
 

5 4.2-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 

6 4.2-6-1 บันทึกข้อความ เรื่องขอแจ้งข้อมูลจดลิขสทิธ์ิ 
 4.2-6-2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  270,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีงบประมาณ 2554 คณะเกษตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 12,248,000 บาท 
และภายนอก จํานวน 78,738,945 บาท รวมท้ังหมด 90,986,945 บาท มีอาจารย์ทั้งหมด 161.5 คน 

- ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป จํานวน 147 คน 
- 6-9 เดือน 1 คน (7 คน)  
- ลาศึกษาต่อ 5 คน  
- ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน 1 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
 
     =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 

      =   158.50
.0091,546,945  = 577,583.25 

 คะแนนที่ได้ =  18,000
577,583.25   =   5.00 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมินเฉพาะ

สถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 38,676,338.43 264,906.43 91,546,945 577,583.25 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000

146 158.50 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 38,676,338.43 264,906.43 65,543,196.76 413,521.75 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000

146 158.50 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ และงานสร้างสรรค์  
2.2-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามภาควิชา 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 

มี ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามกลไกของการประกันคุณภาพตามวงจรของ PDCA 
และ กระบวนการบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 5 ข้อ 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรมการ
2554 

  
2555

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้   5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก  
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด  โดยจัดทําแผนดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดผลงานวิจัย ทั้งทางด้านบริการวิชาการ
และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกอย่างมีระบบแบบแผน 
ผ่านระบบและกลไกการบริการทางวิชาการโดยมีการแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็น
ประธาน และคณะกรรมการชุดน้ี  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-1-1) ซึ่งมีหน้าที่วางแผน
พัฒนาการบริหารจัดการ ดําเนินการ วางมาตรการ ผลักดันและสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งมี
หน้าที่ดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นไปตามกลไกของการประกันคุณภาพามวงจรของ PDCA 
ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามแผนการดําเนินงาน (5.1-1-2) ตามท่ีกําหนดไว้ในที่ประชุม (5.1-1-3) 

นอกจากน้ียังมีการจัดดําเนินการในการดําเนินระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมใน 
ระดับภาควิชาดังน้ี ภาควิชากีฏวิทยามีขั้นตอนการดําเนินงานการบริการวิชาการท่ีชัดเจน (5.1-1-4) และมีการ
กําหนดแผนงานประจําปี 2554 (5.1-1-5) และ ปี 2555 (5.1-1-6) ภาควิชาโรคพืชมีแผน การดําเนินงานฝ่าย
บริการวิชาการ (5.1-1-7 และ 5.1-1-8) และมีการแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้า ภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการ (5.1-1-9) 
มีการริเริ่มโครงการจัดต้ังหน่วยงานภายในภายใต้ช่ือ “หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช Research and 
Academic Service Unit” ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางภายในสําหรับการบริการวิชาการ และประสานงาน
บุคลากรในภาควิชาในการให้บริการวิชาการอย่างมีระบบ ทั้งกรณีการขอความอนุเคราะห์จากภายนอกผ่าน
ภาควิชา  บริการด้านฝึกอบรมเฉพาะทาง บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืชด้วยวิธีพ้ืนฐานและวิธีเฉพาะ การ
ให้คําปรึกษาและคําแนะนําวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาโรคพืช และการจัดเป็นหน่วยรองรับการฝึกงานของนิสิต
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ทุกระดับเพ่ือสร้างความเช่ียวชาญในสายงาน  การบริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้ัง
ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ (5.1-1-10) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือ
กําหนดกรอบ และติดตามแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบุคคล
ที่ได้รับให้จัดทําโครงการบริการวิชาการหรือโครงการพัฒนาวิชาการจะต้องกระทําภายใต้ระเบียบพัฒนา
วิชาการ มก. และได้รับอนุมัติการดําเนินการจากผู้บังคับบัญชา (5.1-1-11)  
 2.  คณะเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมี
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการซึ่งเป็นการบูรณาการงานกับการเรียนการสอนที่หลากหลายในระดับ
ภาควิชา เช่น  
 2.1 มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาเพ่ือมาปรับ
ใช้ในงานบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการ “การผลิตผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโพนิกส์” รุ่นที่ 1 
(23 – 24 ก.ค. 2554) และรุ่นที่ 2 (20 – 21 ส.ค. 2554) (5.1-2-1) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) 
โครงการการผลิตผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ และ 2) โครงการการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงและโรคพืชในระบบ
ไฮโดรโพนิกส์ โดยมี รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง เป็นหัวหน้าโครงการและดร.ประกาย เทพหาร ผู้ร่วมโครงการ 
ได้บูรณาการนําองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยภายใต้วิชาปัญหาพิเศษ (01004598) เรื่อง “การใช้เทคนิค 
PCR เพ่ือคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุที่ผลิต exotoxin” (5.1-2-2)  
 2.2 มีการนําโครงการบริการวิชาการมาบรรจุในรายวิชาเพ่ือการเรียนการสอน ได้แก่  
 - โครงการวิจัย “การใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุไทย JC590 ในสภาพเรือน
ปลูกทดลองและสภาพแปลงปลูกเพ่ือควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) ศัตรูไม้ดอกไม้
ประดับเพ่ือการค้า” วิทยานิพนธ์ (01004599) ของนิสิตปริญญาโท นางสาวนันทนัช พินศรี (5.1-2-3) มา
สอดแทรกในการอบรมโครงการย่อยที่ 2 โครงการการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงและโรคพืชในระบบไฮโดรโพ
นิกส์ และได้บรรจุอยู่ในการเรียนการสอนวิชา Insect Pathology (01004574) เรื่อง Bacillus 
thuringiensis: การทดสอบประสิทธิภาพกับแมลง (5.1-2-4)  
 - โครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาการการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 (5.1-2-5) 
 2.3 มีการให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการเพ่ือให้ฝึกทักษะทางด้านการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร  ได้แก่ โครงการกิจกรรมการให้บริการวิชาการของภาควิชาโรคพืชในทุก
โครงการจะมีการนํานิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้
และฝึกทักษะจากเน้ือหาการเรียนสู่ภาคการปฏิบัติจริง  เช่น ได้แก่ โครงการบริการวิชาการเร่ือง ปุ๋ยชนิดใหม่
ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว และหัวข้อบรรยายโครงการบริการวิชาการเร่ือง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจุลินทรีย์
และมาตรฐานการใช้อย่างถูกต้องใน โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิทรรศการ Organic and 
Nature Expo 2011 (5.1-2-6, 5.1-2-7 และ 5.1-2-8)  

3. คณะเกษตรมีการบูรณางานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านงานวิจัย ในระดับภาควิชาต่างๆ ดังน้ี คือ 
มีการนําผลงานวิจัยในสาขาการเกษตรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาบูรณาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
สังคม ได้แก่ 

 - ภาควิชาโรคพืช มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีระบบออร์กานิกส์ไอซี
เอ็ม ในงาน Organic and Natural Expo 2011 โดยมี อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เป็นหัวหน้าโครงการ (5.1-3-1)   
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 - โครงการบริการวิชาการเรื่องปุ๋ยชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว โดยรองศาสตราจารย์  
ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์ เป็นโครงการต่อยอดที่มาจากการวิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต้ังแต่ปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจําปี 2552  โดย
ผลผลิตของโครงการพร้อมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับ
จากเกษตรกร และผู้ประเมิน จึงได้อนุมัติให้ทําการขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ในพ้ืนที่อ่ืน ใน
ปีงบประมาณ 2554 ภายใต้โครงการบริการวิชาการเรื่องปุ๋ยชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว และผลจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับโจทย์เพ่ิมเติมจากเกษตรกร ในเร่ืองผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดที่ส่งผลต่อ
การให้ผลผลิตของข้าว จึงได้กําหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท เรื่อง แบคทีเรียปฏิปักษ์ทน
ร้อนชักนําให้ข้าวทนต่อสภาวะเครียดเนื่องจากความแล้งและเช้ือโรค โดยนางสาว อนิสรา สุไลมาน ซึ่งนิสิต
ดังกล่าวได้รับทุนวิจัยจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และผลงานวิจัยของนางสาวอนิสรา ได้นําเสนอในการ
ประชุมสัมมนา ทรัพยากรธรรมชาติ : ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อมในเขตร้อน ภาคบรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง  
Thermotolerant bacterium promotes plant growth and inhibits plant pathogen of rice under 
high temperature stressed condition  เมื่อวันที่  27 เมษายน 2555 (5.1-2-1, 5.1-3-1, 5.1-3-2, 5.1-3-3) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยซึ่งเป็นการประเมินผลทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา เพ่ือนําผลการประเมินมาเป็น
ตัวช้ีวัดผลความสําเร็จของงานบริการวิชาการ และเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนการดําเนินงานของปี
ต่อไป ดังน้ี 

- คณะเกษตรได้จัดทําโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
ผ่าน โครงการเกษตรวิชาการ 2554 มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการทางสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านการ จัดการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาพืชสวน ทําให้
มีมีความพึงพอใจในระดับ 4.01 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ทางการเกษตรในระดับ 3.74 - 4.15 (5.1-4-1) 

- ภาควิชาโรคพืช การจัดกิจกรรมบริการวิชาการของภาควิชาโรคพืชจะมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ขอใช้บริการ และผู้เข้ารับการฝึกอบบรมในทุกกิจกรรมการดําเนินการ  และนําเสนอที่ประชุมภาคฯ 
เพ่ือปรับและจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการต่อไป(5.1-4-2)  นอกจากน้ีได้จัด
โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีเกณฑ์ในการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ และผลการดําเนินโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแสดงรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ หน้าที่ 30-
33 ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละข้อจะมีการช้ีแจงจากคณะผู้ดําเนินโครงการ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวเป็นแประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาแนวทางการให้บริการทางวิชาการที่ตรงเป้าหมายและ
ขยายได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (5.1-4-3) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยในคณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการวิชาการ และพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ คือ 

 - ภาควิชากีฏวิทยาได้มีการนําผลการประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนวิชา Selected Topics in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ทําให้
ทราบแนวทางการปรับปรุง เช่น สนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
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งานวิจัยให้มากขึ้นโดยการถ่ายทอดวิธีวิจัย ผลงานวิจัย ปัญหาและความสําคัญของการบริการวิชาการในแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป (5.1-5-1) 
  
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2553 2554 2553 2554 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 5.1-1-1 
 

คําสั่งคณะเกษตร ที1่39/2553 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเกษตร 

 5.1-1-2 แผนการดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ 2555 

 5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ครั้งที่4/2554 

 5.1-1-4 คู่มือการเขียนโครงการ “เขียนโครงการอย่างไร…ให้ผ่านประกัน” 
 5.1-1-5 แผนการดําเนินงาน ภาควิชากีฏวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตุลาคม 2553-

กันยายน 2554) (ปรับแผนฯ ณ วันที ่30 มีนาคม 2554) และผลการดําเนินงาน 
 5.1-1-6 แผนการดําเนินการฝ่ายวิจัย ภาควิชาโรคพืช 
 5.1-1-7 แผนการดําเนินงานบริการวิชาการ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5.1-1-8 แผนการดําเนินงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ปีงบประมาณ 2554-2555 
 5.1-1-9 โครงสร้างบริหารงานของภาควิชาโรคพืช 
 5.1-1-10 โครงการหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช และแผนผังหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช 
 5.1-1-11 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2 
 
 
 

5.1-2-1 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2554 
5.1-2-2 

 
ปัญหาพิเศษปริญญาโท เรื่อง “การใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis  สายพันธ์ุที่
ผลิต 
Exotoxin” Exclusion of Bacillus thuringiensis producing exotoxin by PCR 

5.1-2-3 กลุ่มเรื่อง 5 การเพ่ิมมูลค่าผลติผลทางด้านการเกษตร  ช่ือโครงการวิจัย การใช้
แบคทีเรีย  Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุ JC590 ในสภาพเรือนปลูกทดลองและ
สภาพแปลงปลูกเพ่ือควบคลุมหนอนกระทูผ้ัก (Spodoptera Litura Fabricus) ศัตรู
ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า  

 

5.1-2-4 เอกสารสอนประกอบรายวิชา Insect Pathology (01004575) ในหัวข้อ “Bacillus 
thuringiensis : การทดสอบประสิทธิภาพกับแมลง” 

5.1-2-5 โครงการหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช และแผนผังหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช 
 5.1-2-6 แบบแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ ช่ือโครงการ การส่งเสริมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5.1-2-7 รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ปุ๋ยชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีใน

นาข้าว ในส่วนผู้ร่วมโครงการ 
2 5.1-2-8 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริการวิชาการ เรื่องนิทรรศการ Organic and Natural 

Expo 2011 
 

3 5.1-3-1 โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสาสารเคมีแบบครบวงจร 
 
 
 
 

5.1-3-2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ในส่วนรายละเอียดข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว ในส่วนผู้ร่วมโครงการ 

5.1-3-3 โครงการวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบคทีเรียปฏิปักษ์ทนร้อนชักนําให้ข้าวทน
ต่อสภาวะเครียดเน่ืองจากความแล้งและเช้ือโรค 

4 5.1-4-1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรฉบับสมบูรณ ์

 5.1-4-2 สรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ
ผลิตผักปลอดสารพิษจากสารเคมีระบบออร์กานิกไอซีเอ็ม 

 5.1-4-3 สรุปและเสนอแนะ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมใีน
การผลิตข้าว เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว 

5 5.1-5-1 แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ฉบับแก้ไข พ.ศ.2552 ในรายวิชา 
Selected Topics in Pest Management (Current Technology in Pest 
Management) (01004596) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เป้าหมาย 5  ข้อ 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะ 

  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรได้มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะ เพ่ือนําไปสรุปวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนการจัดทําโครงการฝึกอบรม ให้ตรงต่อความต้องการของชุมชน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะเกษตรมีการดําเนินงานทั้งในระดับคณะ และภาควิชาดังน้ี  

คณะเกษตรมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการจากการสํารวจความต้องการของเกษตรกร 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสํารวจผ่านรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการสํารวจ
จาก การสอบถามจากเกษตรกรโดยตรง ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง 
แห่งประเทศไทยแจ้งว่าเกษตรกรต้องการพันธ์ุมันสําปะหลังพันธ์ุดีเพ่ือใช้ในการปลูก นอกจากน้ีการจัดโครงการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือเวทีสัมมนาในระดับท้องถิ่นทําให้ทราบว่าเกษตรกรใน
พ้ืนที่ต่างๆ มีความต้องการท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังพันธ์ุดีเช่นเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของมันสําปะหลัง 
จึงทําให้คณะเกษตรริเริ่มจัดทําโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง และการแจกต้นพันธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 ในจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ 38 จังหวัด ของประเทศไทย โดยได้มีการแนะนําให้เกษตรกรปลูก
ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยที่มันสําปะหลังพันธ์ุดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพันธ์ุจนเป็นที่ต้องการของ
เกษตรกร เน่ืองจากเป็นพันธ์ุมันสําปะหลังพันธ์ุใหม่ที่ทางคณะเกษตรมอบให้น้ันเป็นพันธ์ุที่ให้ปริมาณแป้งสูง
กว่าพันธ์ุเดิมที่เกษตรกรเคยปลูกกัน  

นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการเมื่อมีหน่วยงานภาครัฐ หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพได้มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้จัดโครงการบริการวิชาการ
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ด้านต่างๆ ทั้งเพ่ือการแก้ปัญหาและการบรรเทาทุกข์ในกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ หรือเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพหรือเพ่ือ
เกษตรกรรมที่ ย่ั ง ยืน  ตัวอย่างเ ช่น  โครงการอบรมให้ กับเกษตรกรในศูน ย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําแขวงบางบอนที่ได้รับภัยพิบัติ มหาอุทกภัย ปี 2554 ซึ่งได้สํารวจแล้วว่าการ
จัดการอบรมการให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เน่ืองจาก
เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เกษตรกรเดือดร้อนเน่ืองจากการขาดรายได้ คณะเกษตรเล็งเห็นความสําคัญของการ
บรรเทาทุกข์ทางจิตใจของเกษตรกรภายหลังเกิดภัยพิบัติ อน่ึงการจัดโครงการดังกล่าวตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรตามท่ีคณะเกษตรได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดการอบรมให้กับเกษตรกรเพ่ือ
บรรเทาทุกข์ของเกษตรกร (5.2-1-2) นอกจากน้ีคณะเกษตรได้สํารวจความต้องการในการจัดโครงการบริการ
วิชาการ โดยศึกษาจากโครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองที่เคยจัดในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
โดยสํารวจจากแบบประเมินของการจัดการอบรมครั้งที่ผ่านมาและมีข้อเสนอจากผู้เข้ารับการอบรมอีกว่ามี
ความต้องการให้จัดขึ้นอีกเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและกลุ่มชุมชน ซึ่งคณะ
เกษตรได้ตระหนักว่าหากจัดโครงการน้ีขึ้นอีกจะเป็นการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้า
อบรม นอกจากน้ียังเป็นการติดตามผลการดําเนินการในคร้ังก่อน ตัวอย่างเช่น โครงการขอบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรมโคเนื้อและ
โคนม ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 ซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้เกษตรกรหรือผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
มากขึ้น จนได้รับหนังสือขอบคุณในการให้บริการการฝึกอบรมและหนังสือแสดงความยินดีในการเข้าร่วม
กิจกรรมหากคณะเกษตรได้มีการจัดโครงการอบรมข้ึนอีก (5.2-1-1)  หรือการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม
เรื่องหลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ของภาควิชาสัตวบาล  ซึ่งคณะเกษตรได้สํารวจแล้วว่า
หลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องได้รับหลักปฏิบัติที่
ถูกต้องในการผลิตอาหาร และที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะเกษตรได้รับหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร
ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง (5.2-1-3) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ได้แก่ 

คณะเกษตร ร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากน้ียังมีผู้แทน
จากสมาคมแป้งมันสําปะหลัง สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่ง
ประเทศไทย โดยจัดประชุมเพ่ือระดมความรู้ทางวิชาการในการปรับปรุงคู่มือในการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้ง
ระบาดในมันสําปะหลัง เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกร (5.2-2-1) และให้มีเอกสารทางวิชาการที่ถูกต้องเพ่ือ
บรรเทาทุกข์ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากศัตรูธรรมชาติ (5.2-2-2) ทั้งน้ีการจัดประชุมเพ่ือระดม
ความคิดในการ นอกจากน้ียังมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากโครงการแจกท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังร่วมกับ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ทําให้เกษตรกรผู้ได้รับท่อนพันธ์ุสามารถสร้างอาชีพ
และได้ผลผลิตในปริมาณกิโลกรัมต่อไร่สูงขึ้นได้ด้วยตนเองภายหลังจากการนําท่อนพันธ์ุไปใช้ ทําให้เกษตรกรได้
ราคามันที่สูงขึ้นส่งผลให้โรงงานแป้งมันสําปะหลัง และโรงงานมันเส้นสามารถลดต้นทุนในการผลิต  นอกจากน้ี
คณะเกษตรยังมีโครงการบริการวิชาการที่เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการเสริมสร้าง
เครือข่าย และเป็นการร่วมมือร่วมพลังในการนําความรู้ด้านการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกร ตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับบริษัท กันตนากรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล 
ชุมนุมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์ จัดโครงการ “4 Coop-clinic” เพ่ือพลิกฟ้ืนสหกรณ์การเกษตรที่ประสบ
อุทกภัย 2554 ให้เกษตกรผ่านพ้นวิกฤตอุกทกภัย2554ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมคลินิกให้คําปรึกษา ในรูปแบบ
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ต่างๆ ผ่านรายการโทรทัศน์ “คนไทยหัวใจเกษตร” ทางช่อง 9 อสมท. และ “รายการเกษตร”ช่อง Farm 
channel รวมถึงระบบ “call center 02 658 1008” (5.2-2-3) นอกจากน้ีคณะเกษตรโดยภาควิชาสัตวบาล
ยังมีโครงการบริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาในการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าตามหลักโภชนศาสตร์ โดยนํา
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ (5.2-2-
4 ,5.2-2-5 ,5.2-2-6,5.2-2-7) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดยคณะเกษตร
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เพ่ือนําผลที่ได้มาสรุปวิเคราะห์
ในการจัดโครงการที่จะเป็นการให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยคณะเกษตรมีการประเมินโครงการทั้ง
ในระดับคณะและภาควิชา ตัวอย่างเช่นโครงการประชุมการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมันสําปะหลัง โดย
คณะเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลที่ได้จากการจัดงาน และเพ่ือเป็นแนวสําหรับการจัดประชุมในครั้งต่อไป จากผลการประเมินพบว่า
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากการจัดครั้งน้ีเป็นอย่างมาก ทําให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการแก้ไขปัญหาการ
กําจัดเพลี้ยแป้งโดยตรง และได้รับประโยชน์ทางอ้อมคือการมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานท่ีจะเข้ามาจัดบริการ
วิชาการโดยมีความยินดีให้ความร่วมมือมากขึ้น ทําให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นผลดีกับผู้ให้บริการเช่นกัน ซึ่งคําแนะนําที่ได้รับจากการประเมินจากผู้รับบริการจะ
เป็นแนวทางให้ทางคณะนําไป  ทั้งน้ีเพ่ือให้ทุกฝ่ายร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆของการเกษตร
ระดับประเทศร่วมกัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยกับผลิตผลชนิด
อ่ืนๆด้วย นอกจากน้ีการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการนําความรู้ความเช่ียวชาญท่ีได้จากการผู้เช่ียวชาญด้านกีฏ
วิทยาของหลายฝ่ายรวมทั้งผู้เช่ียวชาญจากคณะเกษตรมาให้ความรู้และคําแนะนําเพ่ือให้นําไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรเพ่ือนําไปปฎิบัติได้จริง (5.2-3-1) นอกจากน้ีในโครงการต่อเน่ืองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มันสําปะหลัง และการแจกต้นพันธ์ุเกษตรศาสตร์ ๕๐ ประเมินพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้ท่อน
พันธ์ุเป็นอย่างมาก เน่ืองจากได้รับผลประโยชน์ทางตรงคือการได้ผลผลิตสูงขึ้นในปริมาณแป้งในหัวสูงขึ้น และ
ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมคือการที่ครอบครัวมีรายได้สูงขึ้นทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องเดินทางไปทํางาน
ที่อ่ืนหรือนอกพ้ืนที่ ทําให้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว  คณะเกษตรได้มีการประเมินผล
ประโยชน์ของโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีในระดับภาควิชา ได้แก่ การประเมินโครงการอบรมของภาควิชา
สัตวบาล ซึ่ง เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ (5.2-3-2) และ โครงการบริการของ
คณาจารย์ในภาควิชาโรคพืชทุกโครงการมีการทําแบบประเมินโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการทางวิชาการ (5.2-3-3, 5.2-3-4, 5.2-3-5) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการคณะมีการผลประเมินไปพัฒนาเพ่ือนําไปปรับระบบการให้บริการในปีถัดไป หรือการนําไปพัฒนาปรับ
ใช้กับกิจกรรมอ่ืนๆได้ เพ่ือให้เกิดขั้นตอนความเหมาะสมในการจัดบริการวิชาการคร้ังถัดไปให้ดีย่ิงขี้น ทั้ง
รูปแบบความเหมาะสมของการดําเนินงาน ระยะเวลาในการให้บริการ โดยคณะเกษตรได้ดําเนินการจัดการ
ประชุมการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมันสําปะหลัง มีการนําผลจากการประเมินโครงการและสรุป
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือนําไปปรับปรุง การจัดโครงการด้านการแก้ไขปัญหาเพล้ียแป้งระบาดใน
มันสําปะหลัง ให้มีความเหมาะสมท้ังเน้ือหา และระยะเวลาในการจัดอบรม เพ่ือให้สามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ นอกจากน้ียังเป็นการนําผลประเมินไปปรับปรุงกลไกและเป็นแนวทางใน
การแก้ไขคู่มือให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลังได้ และเพ่ือนําระบบในการให้การบริการทางวิชาการสามารถนําไปปฏิบัติใช้กับเกษตรกรรมอ่ืนได้ 
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(5.2-4-1) และสําหรับโครงการต่อเน่ืองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งคณะเกษตรโดย
ภาควิชาพืชไร่นาพบว่าเกษตรกรมีความต้องการให้ได้พันธ์ุมันสําปะหลังที่ได้ผลผลิตแป้งในหัวสูงขึ้น จึงทําให้มี
การนําผลประเมินที่ได้ไปเป็นงานวิจัยในการปรับปรุงให้ได้พันธ์ุมันสําปะหลังที่เป็นสายพันธ์ุใหม่ที่ดีขึ้น
ตามลําดับ ได้แก่ พันธ์ุห้วยบง 60 และห้วยบง 80  ซึ่งจากการประเมินพบว่าพันธ์ุดังกล่าวให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
แก่เกษตรกร ซึ่งความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ได้รับการบริการจะนําไปเป็นตัวควบคุมและการกํากับคุณภาพ
ของการให้บริการ ให้เป็นมาตรฐานของการให้บริการของคณะเกษตร นอกจากน้ีคณะเกษตรมีการนําผล
ประเมินของโครงการเพ่ือนําไปไปพัฒนากลไกการให้บริการวิชาการในระดับภาควิชา ซึ่งรูปแบบการประเมินที่
จัดทําขึ้นน้ันเป็นการให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน มีความโปร่งในสามารถตรวจสอบได้ในทุกรายการ ได้แก่ 
ภาควิชาสัตวบาลมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการในปีถัดไป โดยจัดทําโครงการ
อบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากยังมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมท้ังในเรื่องโภชนา
ศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์และเรื่องอ่ืนๆ ใน รายงานการประชุมกรรมการหลังการดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (5.2-4-2) ภาควิชาโรคพืชได้มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาโครงการบริการวิชาการ เพ่ือ
ประกอบในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการ ใน แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีนิทรรศการ Organic and Nature Expo 2011(5.2-4-3)  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่ ข้อมูลจากการจัดอบรมของโครงการบริการวิชาการนํามาสกัดเขียนบทความ การจัดทํา
ตํารา และเสนอผ่านสื่อสาธารณะ  ในโครงการต่อเน่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังโดยคณะ
เกษตรมีการส่งเสริมให้นําความรู้ที่ได้จากการพัฒนา กระบวนการพัฒนาการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน โดยการมีการนํา
ใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ การนําท่อนพันธ์ุมัน
สําปะหลัง ห้วยบง 80 ไปใช้กับกลุ่มเกษตรกร จนได้รับความพึงพอใจในการนําไปปลูก และมีการจัดการ
ประชุมเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการจัดทําโครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่าน
สื่อวิทยุ ซึ่งคณะเกษตรได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ในผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตมันสําปะหลังและการให้ผู้สนใจเข้า
ร่วมฝากคําถาม  หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ เ พ่ือเป็นการเผยแพร่ประสบการณ์ผ่านสื่อ วิทยุของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากน้ียังมีการดําเนินงานในการเผยแพร่การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการสู่บุคลากรภายในและสู่สาธารณชนในระดับภาควิชา ตัวอย่างเช่น ภาควิชาสัตวบาลมีการนํา
เอกสารประกอบการอบรมประชาสัมพันธ์โดยบริการผ่านเว็ปไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ภาควิชา
สัตวบาล (5.2-5-1, 5.2-5-2) และภาควิชาโรคพืชได้จัดทํา 1) โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
พืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนและผู้นํายุวเกษตร ได้รับ
งบสนับสนุนจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในงาน Organic and Natural Expo 2011 โดย 
ดร. สุพจน์ กาเซ็ม ได้นําหลักการและเนื้อหาสรุปและประเด็นปัญหามาเขียนเป็นหนังสือ นวัตกรรมการผลิต
พืชผักปลอดสารเคมีด้วยระบบอินทรีย์ไอซีเอ็ม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(5.2-5-3) 2) โครงการอบรมเร่ืองปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์ มีการ
จัดทําคู่มือเกษตรกร เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว (5.2-5-4) และ 3) โครงการอบรม
เรื่องโรคระบาดของข้าวโพดและการควบคุมโดยชีววิธีซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านข้าวโพด มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ มีการจัดทํา
คู่มือเกษตรกร เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จัดการโรคและแมลงเพ่ือการผลิตข้าวโพดคุณภาพ (5.2-5-5) 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
61 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2553 2554 2553 2554 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 5.2-1-1 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดการอบรมให้กับเกษตรกรในศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําแขวงบางบอนที่ได้รับภัยพิบัติ มหาอุทกภัย ปี 
2554 

5.2-1-2 
 

หนังสือขอบคุณในการให้บรกิารการฝึกอบรม โครงการบริการวิชากการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศกัยภาพทาง
พันธุกรรมโคเนื้อและโคนม 

 5.2-1-3 หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร

2 5.2-2-1 รายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้ง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 
5.2-2-2 เอกสารวิชาการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 

5.2-2-3 
 

โครงการ “4 Coop-clinic” เพ่ือพลิกฟ้ืนสหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 2554 ให้
เกษตกรผ่านพ้นวิกฤตอุกทกภัย 2554 

5.2-2-4 โครงการอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
5.2-2-5 รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 

 5.2-2-6 ภาพกิจกรรมการจัดอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 5.2-2-7 เอกสารประกอบการอบรมเร่ือง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3 5.2-3-1 รายงานสรุปและประเมินโครงการประชุมแก้ไขปัญหาเพลีย้แป้งระบาดในมันสําปะหลัง 
 5.2-3-2 ผลการประเมนิการจัดอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 5.2-3-3 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้

สารเคมีในการผลิตข้าว 
 5.2-3-4 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิทรรศการ Organic and 

Nature Expo 2011 
 5.2-3-5 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โรคระบาดของข้าวโพดและการ

ควบคุมโดยชีววิธี 
4 5.2-4-1 รายงานสรุปและประเมินโครงการประชุมแก้ไขปัญหาเพลีย้แป้งระบาดในมันสําปะหลัง 

5.2-4-2 รายงานการประชุมกรรมการหลังการดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 
5.2-4-3 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิทรรศการ Organic and 

Nature Expo 2011 
5 5.2-5-1 การเผยแพร่เอกสารการอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 

ผ่านทางเวปไซต์ภาควิชาสัตวบาล  

 5.2-5-2 การเผยแพร่เอกสารการอบรม เรื่อง หลักโภชนาศาสตร์และการประกอบสูตรอาหาร
สัตว์ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ภาควิชาสัตวบาล 

 5.2-5-3 คู่มือเกษตรกร เรื่องนวัตกรรมการผลิตพืชผกัปลอดสารเคมีด้วยระบบอินทรีย์ไอซีเอ็ม 
 5.2-5-4 คู่มือเกษตรกร เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมใีนนาข้าว 

5.2-5-5 คู่มือเกษตรกร เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จัดการโรคและแมลงเพ่ือการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังน้ี มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบตามตัวบ่งช้ี และกระบวนการตามเป้าหมาย ที้ง 
6 ข้อ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก     
รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 2554 

  
2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้
  

5.00 5.00  ดีมาก ดีมาก 

6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5 6 6 5.00 5.00  ดีมาก ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและมีกลไกใน

การดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการกําหนดนโยบาย แผน (6.1-1-1) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงาน 
แบ่งงานแต่ละฝ่าย (6.1-1-2) ตลอดจนจัดทํางบประมาณในแต่ละโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม (6.1-1-3) 

2. คณะเกษตรสนับสนุนมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอน โดยมีการสอดแทรกในการเรียนการสอน (6.1-2-1) เช่น โครงการชวนน้องปลูกข้าวชาวคณะเกษตร
แทนคุณ และกิจกรรมนิสิต (6.1-2-2) รวมถึงคณะเกษตรและสโมสรนิสิตก็ได้มีการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วย 

3. คณะเกษตรมีการจัดสถานที่เพ่ือเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรมน่ันคือทางคณะได้จัดห้อง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทางด้านการเกษตรช้ัน 4 อาคารวชิรานุสรณ์ขึ้นเพ่ือเป็นการสืบสานมรดกแห่ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นแหล่งเผยแพร่วิถีเกษตร วัฒนธรรมที่
เก่ียวข้องกับการเกษตร ตลอดจนการสืบสานวิถีภูมิปัญญาการเกษตรให้แก่ผู้มาเย่ียมชมคณะ โดยการบริหาร
จัดการและการบํารุงรักษาโดยคณะเกษตร (6.1-3-1) จากการที่วิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับอาชีพ
เกษตรกรรมมาโดยตลอด ห้องนิทรรศการดังกล่าวยังเป็นห้องที่รวบรวมเหตุการณ์ความเกี่ยวข้องระหว่าง
การเกษตรและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อคณะเกษตร
ด้วย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
65 

4. ในการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนน้ันมีการประเมินผ่านระบบการประเมินการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการ และประเมินความพึงพอใจ (6.1-4-1) 

5. การจัดโครงการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตของคณะ
เกษตรการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (6.1-4-1) ซึ่งนํามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป ส่วนในการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนน้ันจะมีการประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยและผลการประเมินผู้สอนได้รับทราบและนําผลมาปรับปรุงต่อไป 

6. คณะเกษตรมีการกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะมีความประพฤติที่ ดี เป็น
แบบอย่าง มีคุณธรรมจริยธรรม อันถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรมี
นิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านความประพฤติดีงาม โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ.2555 (6.1-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 บรรล ุ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 
 
รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 6.1-1-1 แผนการดําเนินการโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร 
6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
6.1-1-3 เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ 

2 6.1-2-1 แผนการสอนในรายวิชาธัญพืช 

6.1-2-2 โครงการที่บูรณาการเข้ากับกิจกรรมนิสิต (โครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วม
ใจ เทิดไท้องค์ราชันย์) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3 6.1-3-1 การดําเนินการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
4 6.1-4-1 สรุปผลโครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมใจ เทิดไทอ้งค์ราชันย์ 
5 6.1-4-1 สรุปผลโครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมใจ เทิดไทอ้งค์ราชันย์ 
6 6.1-6-1 ผลการพิจารณารายช่ือนิสิตรับมอบรางวัลประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ.2555 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
  คณะเกษร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี ภาวะ
ผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ อยู่ใน
เกณฑ์ดี  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ อยู่ในเกณฑ์ดี และมรีะบบบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่ว

ย 
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน   

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 2554

  
2555

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ             4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ 
ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 ดี  ดี  

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00  ดีมาก ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า (7.1-1-1) 
1.1 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรทุกท่านทราบ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับ และ

หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะในมาตรา 33 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 
ก  (7.1-1-2) ซึ่งกําหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาหลักสูตร 3) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ 4) พิจารณา
เสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา 6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) ให้คําปรึกษา
และเสนอความเห็นต่อคณบดี 8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการของคณะ 
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1.2 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรกํากับดูแลคณะไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจําคณะ 
เป็นประจําทุกเดือน โดยกําหนดวันประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน จํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง และจัดทํา
ปฏิทินการประชุมประจําปี พร้อมกําหนดวันปิดรับเรื่องเสนอเข้าวาระการประชุมในวันจันทร์ก่อนการประชุม
หน่ึงสัปดาห์ (7.1-1-3) ซึ่งวาระการประชุมจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ สอดคล้องกับ
เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงประเด็น
สําคัญ โดยมีรูปแบบการประชุมแบบ e-meeting   

1.3 คณะเกษตรมีการแนะนํากรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเวปไซต์ของคณะ (7.1-1-4) 

1.4 คณะเกษตรมีการรายงานการประเมินตนเองประจําปี ทั้งส่วนกลางของคณะเกษตรและ
ระดับภาควิชา ผ่านเวปไซต์ของคณะ (7.1-1-5) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
2.1 ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ แผนกลยุทธ์ โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติตามนโยบายตามภารกิจ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน/การสนับสนุนการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้าน
การพัฒนาการบริการทางวิชาการ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการ 5) การพัฒนางานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (7.1-2-1) 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรรับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันด้วยอย่างต่อเน่ือง ปีการศึกษา 2553 ช้ีแจงในโครงการสัมมนา
บุคลากรคณะเกษตร เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ภายใต้ภาระรับผิดชอบของบุคลากร” และ
ผ่านทางเวปไซต์ของคณะ ปีการศึกษา 2554 1) ผู้บริหารในระดับภาควิชานําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การ
บริหารภาควิชาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเกษตร (7.1-2-2) 2) ถ่ายทอดผ่านทางเวป
ไซต์ของคณะ 3) ส่งปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาคณะเกษตร ไปยังภาควิชาเพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.1-2-3) 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดย 

3.1 มีคณะทํางานกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ทําหน้าที่กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของคณะเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีตามนโยบายพัฒนาคณะเกษตร และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-3-1) 

3.2 ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของคณะ
อย่างครบถ้วน (7.1-3-2) และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน การ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วยภาควิชา จํานวน 9 ภาควิชา และ 
สํานักงานเลขานุการ 1 หน่วยงาน (7.1-1-5) 

3.3 ผู้บริหารมีการติดตามการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งผู้บริหารได้รับทราบการดําเนินงานการบริหารงาน การจัดการศึกษา การ
วิจัย และการบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายเสนอผ่านที่ประชุม (7.1-3-3) พร้อมทั้งสื่อสารการ
ดําเนินงานไปยังบุคคลทุกระดับ โดย FOA e-news (7.1-3-4) 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

4.1 ผู้บริหารมีการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้ง ดังน้ี 1) ผู้บริหารพบบุคลากร (7.1-4-1)  และ 2) 
การสัมมนาคณาจารย์คณะเกษตร (7.1-4-2) 

4.2 ผู้บริหารลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารระดับถัดไป ผ่านการบริหารงานโดยคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตร (7.1-4-3) 
และเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมมีการกํากับ และตรวจสอบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด 
ประจําปีการศึกษา 2555” คณะกรรมการดําเนินงานโรงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใย 
นิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555” คณะกรรมการโครงการบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากรคณะเกษตร ประจําปี 2555 (7.1-4-4) 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อ
บุคลากรอย่างเป็นประจําต่อเน่ือง โดยมีการมอบรางวัล (7.1-4-5) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารกําหนดลักษณะงานและมอบหมายงาน ตามความรู้ความสามารถ และ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยการสอนงานที่หน้างาน มี
การวิเคราะห์งาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (7.1-5-1) 

5.2 ผู้บริหารนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน ในการดําเนินงาน
สํานักงาน (7.1-5-2) และเรื่องการเงินการบัญชี  ในส่วนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิชาการ มีการจัด
อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่อาจารย์ใหม่ (7.1-5-3) 

5.3 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่
บุคลากรตามความเหมาะสม (7.1-5-4) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้

ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ในทุกกิจกรรม
ผ่านคณะกรรมการดําเนินงานในแต่ละโครงการ (7.1-4-4) 

6.2 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีการรายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบการ
ประเมินตนเอง และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะทุกปี (7.1-1-5) มีการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการรายงานการเงินของคณะรายไตรมาสต่อ
มหาวิทยาลัย (7.1-6-1) และรายงานเงินกองทุนคณะเกษตร รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ และลูกหน้ีเงินยืม 
เป็นประจําทุกเดือน (7.1-6-2) 
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7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

7.1 การประเมินผลการบริหารงานของคณะ ประเมินตามหลักการทํางานตามธรรมาภิบาล 
โดย บุคลากรในคณะประเมินคณบดี และหัวหน้าภาค และคณะกรรมการประจําคณะประเมินผู้บริหารคณะ 
(7.1-7-1) 

7.2 มีการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารจัดทาํแผนการบริหารงานในปีต่อไป
มีการแจ้งผลการประเมินผู้บริหาร เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะเกษตร ได้รับทราบและนําไปปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้อง (7.1-7-2) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 7.1-1-1 คัดย่อวาระรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ 18 มกราคม 2555 วาระที่ 4.11 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรรมการประจาํคณะเกษตร ประเภท
คณาจารย์ 
คัดย่อวาระ รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 1.6 
ผลการคัดเลือกกรรมการประจําคณะเกษตร ประเภทคณาจารย์ประจํา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 7.1-1-2 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก 
 7.1-1-3 บันทึกข้อความแจ้งกําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ประจําปี 

2555 ที่ ศธ 0513.10201/3798 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 
บันทึกข้อความแจ้งกําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ประจําปี 
2554 ที่ ศธ 0513.10201/0009 ลงวันที่ 4 มกราคม 2554 

 7.1-1-4 เวปไซต์คณะเกษตร แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะ 
 7.1-1-5 เวปไซต์คณะเกษตร แสดงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2 7.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ปี  

 7.1-2-2 การนําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธการบริหารงานภาควิชา 
- คัดย่อวาระรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อ 17 สิงหาคม 2554 วาระที่ 1.1 
เสนอวิสัยทัศน์การบริการภาควิชาพืชสวน 
- คัดย่อวาระรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 วาระที่ 1.1 
เสนอวิสัยทัศน์การบริการภาควิชาเกษตรกลวิธาน วาระที่ 1.2 เสนอวิสัยทัศน์การ
บริการภาควิชาปฐพีวิทยา 

 7.1-2-3 บันทึกข้อความขอให้ส่งผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และจัดทาํ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ ศธ 0513.10201/ว.3046 ลง
วันที่ 14 กันยายน 2554 

3 7.1-3-1 คําสั่งคณะทํางานกับกับ ติดตาม และประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ คําสั่งคณะเกษตร 
ที่ 135/2553 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

 7.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเกษตร ครบวาระ 1 ปี 

 7.1-1-5 เวปไซต์คณะเกษตร แสดงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 7.1-3-3 คัดย่อรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร (ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม) 

 7.1-3-4 ผลดําเนินงานและข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ E-News ที่เวปไชต์คณะเกษตร 
4 7.1-4-1 ผู้บริหารพบบุคลากร 

 7.1-4-2 การประชุมคณาจารย์ คณะเกษตร 

 7.1-4-3 
 

- คณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร 
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 
- คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

 7.1-4-4 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการต่างๆ 

 7.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

5 7.1-5-1 ประชุมสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร การปรับโครงสร้าง 
 7.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร 
 7.1-5-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 7.1-5-4 สนับสนุนให้จดักิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากร 
6 7.1-4-4 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการต่างๆ 
 7.1-1-5 เวปไซต์คณะเกษตร แสดงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 7.1-6-1 รายงายการเงินของรายไตรมาส คณะเกษตร 
 7.1-6-2 รายงานการเงินของเงินกองทุนคณะเกษตร (ประชุมคณะกก.กองทุนคณะเกษตร) 
7 7.1-7-1 รายงานผลการประเมินการบริหารงานคณะเกษตร 
 7.1-7-2 ผลการประเมนิผู้บริหาร (รายงานการประชุมคณะ กก. คณะเกษตร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลกัษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดย 
  1.1 คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตร ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าภาควิชาต่างๆ ที่กํากับดูแลด้าน ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่
เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ (7.2.-1-1) โดยกําหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตร ตรงตามเป้าประสงค์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้น การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ครอบคลุมพันธกิจหลายด้าน 
เช่น การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  1.2 คณะเกษตรมี เ ป้าหมายในการจัดการความรู้ โดย เ น้นเรื่องการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก มีการจัดการความรู้ตามภารกิจหลักที่คณะมุ่งเน้น มีแผนการ
จัดการความรู้ ตามกลยุทธ์คณะเกษตร (7.2-1-2) และจัดทํากิจกรรมการจัดการความรู้ สํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตร ภายใต้โครงการสํานักงานเลขานุการคณะเกษตรเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
(7.2-1-3) 
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2. คณะเกษตรมีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  
  2.1 คณะเกษตรได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดย
การจัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความชํานาญให้กับบุคลากรวิจัยระดับต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง (7.2-2-1) 
  2.2 คณะเกษตรได้กําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนิสิตในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะ ด้านการจัดการเรียน การสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของสาขาวิชาน้ันๆ โดยกําหนดให้นิสิตเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ รวมทั้งการประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา (7.2-2-2) เพ่ือนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

3. คณะเกษตรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดย 
  คณะเกษตรมีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ โดยมีการ
จัดการพบปะเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เน้นให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มนักปฏิบัติ 
และพัฒนาเป็นเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมท้ังด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การบริหารงานวิจัยและการ
บริการวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําปี 2555 (7.2-3-1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ประเทศ
มาเลเซีย” (7.2-3-2, 7.2-3-3)  

4. คณะเกษตรมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่ มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดยมีการนําเอกสารด้านการเงินและพัสดุมาใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู ้ในองค์กร ประโยชน์สูงสุด โดยจัดทําเป็น
เอกสารและเผยแพร่การดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ (7.2-4-1) และผ่านทางเวปไซต์ของคณะเกษตร 
http://www.agr.ku.ac.th/ และจัดทําเอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร และบุคลากรคณะเกษตร (7.2-4-2) 

5. คณะเกษตรมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของ ผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  5.1 คณะเกษตรมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ จึงได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุทําการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเงินและพัสดุ ให้กับบุคลากรของภาควิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน (7.2-4-1) 
  5.2 คณะเกษตรมีผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตาม
วัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย โดยการนําผลมาวางแผนในปีถัดไป (7.2-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตร” 
 7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 

 
2 7.2-2-1 การฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง  
 7.2-2-2 ประเมินการสอนของอาจารย์ รวมทั้งการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 7.2-3-1 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและงานวิจัย แลการบริการ

วิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําปี 2555  
 7.2-3-2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ 

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” 
 7.2-3-3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ 

ณ ประเทศมาเลเซีย” 
4 7.2-4-1 เอกสารการดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ 
 7.2-4-2 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5 7.2-4-1 เอกสารการดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ 
 7.2-5-1 โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
-  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและหน่วยงาน มีหน้าที่ จัดทําแผนระบบสารสนเทศ ส่งเสริม
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลของระบบและการนําไปใช้ประโยชน์ (7.3-1-1) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัย 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
(PMIS) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบงบประมาณ ระบบการบัญชีการเงิน ระบบเงินเดือน (7.3-2-1) 2.2 ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (7.3-2-2) 3. ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (7.3-2-3) 4. ระบบ
ทะเบียนและวัดผลนักศึกษา (Web service) (7.3-2-4) 5 ระบบบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) (7.3-2-5) 6. 
คลังข้อมูลงานวิจัย (7.3-2-6) 7 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (7.3-2-7) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจที่คณะเกษตรจัดทําขึ้น โดยการประเมินผ่านระบบ (7.3-3-1) 

4. - 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด โดยการ

แสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 
CHE QA (7.3-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 3.00  4.00  3 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

หมายเหตุ :  ไม่พบข้อ4 

 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 7.3-1-1 ประกาศคณะกรรมการจัดทาํแผนระบบสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2554  
2 7.3-2-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ (PMIS) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบ

งบประมาณ ระบบการบัญชีการเงิน ระบบเงินเดือน 
7.3-2-2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
7.3-2-3 ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
7.3-2-4 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศกึษา 
7.3-2-5 5 ระบบบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

 7.3-2-6 คลังข้อมูลงานวิจัย 
 7.3-2-7 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA online)
3 7.3-3-1 ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
5 7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA online)

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูง
และตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะหใ์นข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณ ะ เ กษต ร ไ ด้ แ ต่ ง ต้ั ง คณะก ร ร มก า รบ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ต าม โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซึ่งประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาและเลขานุการคณะ
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เกษตร เพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง (7.4-1-1) และดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-1-2 และ 7.4-1-3) 

2. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ครอบคลุม
ด้านต่างๆ 9 ด้าน ดังน้ี 1.) ด้านการเรียนการสอน 2.) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.การวิจัย 4.) การบริการ
วิชาการ 5.) การบริหารท่ัวไป 6.) การบริหารงานบุคคล 7.) การเงินและบัญชี 8.) พัสดุ 9.) สารสนเทศ ตาม
แบบ KU.REM6 (7.4-2-1)  

3. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้นําผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงมาวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ ตามแบบ KU.REM6 (7.4-2-1) 

4. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง จากผลการดําเนินงานในข้อ 3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ควรมี KU-
ERM 8 (7.4-4-1) และได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ (7.4-4-2) 

5. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน (7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง (7.4-5-2) 

6. นําสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ของคณะเกษตร 
เพ่ือจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2554 (7.4-4-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 7.4-1-2 นโยบายการบริการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
 7.4-1-3 บันทึกให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 9 ด้าน 
2 7.4-2-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยง 
3 7.4-2-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยง 
4 7.4-4-1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ควรม ีKU-ERM 8 
 7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการจัดระดับความเสี่ยง 
5 7.4-5-1 ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแผน 
 7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
6 7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการจัดระดับความเสี่ยง 

 

 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
82 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ ดังน้ี มีระบบ
และกลไกการเงินและงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

ผลประเมิน 

คณะเกษตร กรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 2554 

  
2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร  

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

          5.00 5.00  ดีมาก ดีมาก

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  ดีมาก  ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

คณะและบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกล

ยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีคณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดย

คํานึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีการติดตาม
ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์คณะและแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยคณะทํางาน กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ ปรากฏดังแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร (8.1-1-1) และคําสั่งแต่งต้ังคณะคณะทํางาน 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติราชการ (8.1-1-2) 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเกษตรให้ทุกหน่วยจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน งบ
ลงทุน (8.1-2-1)  เพ่ือจัดส่งให้มหาวิทยาลัยในการพิจารณาจัดสรรเงิน ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานของงานแผน
และนโยบายเป็นไปตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจาก การจัดสรรเงิน
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รายได้ รวมท้ังการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โดยในการใช้
จ่ายเงินจะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีการจัดทํารายงานประจําเดือนเงินรายได้ของภาควิชา โครงการพิเศษ และโครงการต่างๆ 
(8.1-2-2) รวมทั้งจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารคณะเพื่อให้รายได้และรายจ่าย
เป็นไปอย่างเหมาะสม (8.1-2-3) 

3. คณะเกษตรจัดสรรงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตและการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้พันธกิจของแต่ละฝ่าย แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (8.1-3-1) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนที่กําหนด (8.1-3-2)  รวมทั้ง
การวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ (8.1-3-3)  

4. คณะเกษตรมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้เป็นประจําทุก
ไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี (8.1-4-1) 

5. คณะเกษตรมีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง (8.1-5-1) โดยมีการติดตามข้อมูลด้านรายจ่ายเพ่ือนํามา
คํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต (8.1-5-2) รวมทั้งเพ่ือรองรับการคํานวณค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอย่างเป็นระบบของมหาวิทยาลัย (8.1-5-3) และมีการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเชิงเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์
รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ เพ่ือพยากรณ์รายรับรายจ่ายในอนาคต (8.1-5-4) 

6. คณะเกษตรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในผ่านทางระบบ
บัญชีสามมิติ (8.1-6-1) รายงานผลการตรวจสอบภายในเงินทดรองราชการ และรายงานผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ (8.1-6-2) และขอรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจสอบภายในเงินกองทุนพัฒนานิสิต เงินทดรองราชการ และงานพัสดุ (8.1-6-3)  

7. ผู้บริหารคณะเกษตร ได้มอบหมายให้ฝ่ายการการเงินและบัญชีทําการสรุปงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณของรายได้ เช่น มีการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ
จัดสรรเชิงเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการ
ด้านต่างๆ (8.1-4-1 และ 8.1-5-1) มีการนําระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบในการติดตามการ
ใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการทราบ (8.1-7-1) และรายงานผู้บริหาร กรรมการประจําคณะ
เกษตรทราบสถานะทางการเงินและเพ่ือใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ มอบนโยบายในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามภารกิจทุกด้าน (8.1-7-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 8.1-1-1 - แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร 
- แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร 
- แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2559  (ประมาณ
การงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่วนกลาง คณะเกษตรและ
ภาควิชา) 

8.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะคณะทํางาน กํากับ ติดตาม และประเมนิผลปฏิบัติราชการ 
2 8.1-2-1 - ขอส่งงบประมาณแผ่นดิน : งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

- ขอส่งคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
- ขอส่งงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผ่านระบบ e-
Revenue 

 8.1-2-2 - แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 9 ภาควิชา 3 
หลักสูตร 1. ศนูย์พัฒนาอาชีพ 
- ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
- การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผ่านระบบ e-
Revenue 

 8.1-2-3 - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง
ประชุม ห้องบรรยาย และอุปกรณ์ “อาคารวชิรานุสรณ์” คณะเกษตร และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงรักษารถยนต์คณะเกษตร 
พ.ศ. 2554 
- รายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การบริการวิชาการ การเช่าสถานที-่ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ห้องประชุม ค่าเช่าสถานที่-จําหน่วยอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานที่-จําหน่าย
อุปกรณ์และถา่ยเอกสาร 

3 8.1-3-1 แผนการดําเนินงานคณะเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

8.1-3-2 โครงการการจัดการความรู้ สาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร 
 8.1-3-3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามแผนการดําเนินงาน คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
4 8.1-4-1 นําส่งรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ราย

ไตรมาส 
 

5 8.1-5-1 - ขอสรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย (เงินรายได้) คณะเกษตร 
รายไตรมาส 
- ขอแจ้งยอดคงเหลือ 

 8.1-5-2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 8.1-5-3 รายงานการลงทุนคณะเกษตร (งบกําไรขาดทุน) 
 8.1-5-4 การวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ ตามแผนการดําเนินงาน 

คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

6 8.1-6-1 การติดตามตรวจสอบภายในหน่วยงานย่อย 
 8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 8.1-6-3 รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายใน 
7 8.1-4-1 นําส่งรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ราย

ไตรมาส 
 8.1-5-1 - ขอสรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย (เงินรายได้) คณะเกษตร 

รายไตรมาส 
- ขอแจ้งยอดคงเหลือ 

 8.1-7-1 ระบบสารสนเทศ เพ่ือประกอบการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงาน 
 8.1-7-2 รายงานผลยอดคงเหลือเงินกองทุนคณะเกษตร ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 

คณะเกษตร 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ดังน้ี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ผลประเมิน 

คณะเกษตร คณะกรรมการ คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ   2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

       
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

          5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00  ดีมาก ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม โดยมีการ

แต่งต้ังรองคณบดี (9.1-1-1) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  2 ท่าน ให้ดําเนินการติดตาม 
ควบคุม ดูแล ให้งานด้านการประกันคุณภาพของคณะเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ (9.1-1-2) ได้แก่ งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ โดยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับภาควิชา ตามระบบที่คณะกําหนด (9.1-
1-3) และ (9.1-1-4) 

2. คณะเกษตร ให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหาร ร่วมกันกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานของคณะ (9.1-2-1) และคณะ
เกษตรยังได้บรรจุวาระเร่ืองการประกันคุณภาพ ไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-2-2) ในการ
ประชุมทุกคร้ัง เพ่ือสะดวกในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

3. คณะเกษตร ได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งช้ี
เพ่ิมเติมตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (9.1-3-1) ซึ่งประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (ระหว่างรอ
ข้อมูลการประเมินผลจากกองแผนงาน มก.) 

4. คณะเกษตร มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (9.1-1-4) 2) มีการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-1) ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา และ 3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
(สปค. 01) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-2) 

5. คณะเกษตรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน (สปค. 
02) (9.1-5-1) และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

6. มีการพัฒนาฐานข้อมูล ที่จะนําไปสู่ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ (9.1-6-1) 

7. คณะเกษตรได้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ 1) นิสิต ในรูปแบบของการประเมินการเรียนการสอน (9.1-7-1) เพ่ือนําผลการประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้ใช้บัณฑิต ในรูปของการสอบถามความต้องการลักษณะบัณฑิต
อันพึงประสงค์ (9.1-7-2)  

8. คณะเกษตร โดยนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการ
งานวิจัยและการบริการทางวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําปี 2555 ซึ่งจัดโดยสํานัก
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 26-28 มกราคม 2555 (9.1-8-1)  และสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานประกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้ดําเนินงานประกันระหว่างมหาวิทยาลัย (9.1-8-2) 

รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ
เกษตร ภายใต้สภาคณบดีสาขาการเกษตร (9.1-8-3) และมีเครือข่ายผ่าน web blog เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ในช่ือ Quality Assurance Exchange blog : QAE blog 
http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/qae/index.php?number=39&action=1#comments ซึ่ ง เ ป็ นกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  และ  Student Activities Exchange 
blog : SAE blog (9.1-8-4) http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/sae/  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
90 

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน อีกทั้งมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใต้สมาชิกสภาคบดีสาขาการเกษตร 

9. คณะเกษตร มีแนวปฏิบัติที่ ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สภาคณบดีสาขา
การเกษตรได้นําแนวปฏิบัติน้ีไปเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/qae/ และมีการ
รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูล common data set สาขาการเกษตร ซึ่งจะนําไปสู่การวิจัยสถาบันด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาเกษตร (9.1-9-1) และดําเนินการต่อเน่ืองประจําปีการศึกษา 2553 (9.1-9-
2) และ ได้รับรางวัลดีเย่ียมประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน ผลงานเร่ือง กระบวนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
(9.1-9-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 8 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์ข้อ

ที่ 
หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1 9.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 
 

9.1-1-2 รายงานการประชุมของฝ่ายประกันคุณภาพ 

 9.1-1-3 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน คณะเกษตร ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
กําหนดการตรวจประเมินภายใน และ SAR ของทุกภาควิชา 

 9.1-1-4 SAR ของทุกภาควิชา 
2 9.1-2-1 แผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะเกษตร 

9.1-2-2 วาระการประกันคุณภาพ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
3 9.1-3-1 ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะเกษตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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เกณฑ์ข้อ
ที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

4 9.1-1-4 รายงานการประชุมของฝ่ายประกัน 
 9.1-4-1 ความเห็นชอบ SAR จากคณะกรรมการประจําคณะ ที่มีขอ้มูลครบถ้วนตามท่ี 

สกอ. กําหนดใน CHE QA Online ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัย 
 9.1-4-2 สปค. 01 
 9.1-4-3 ความเห็นชอบแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
5 9.1-5-1 รายงาน สปค.02 
6 9.1-6-1 ฐานข้อมูลคณะเกษตร 
7 9.1-7.1 ข้อมูลการประเมินการเรียนการสอน 
 9.1-7.2 รายงานสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8 9.1-8-1 การจัดการความรู้ (KM)  
 9.1-8-2 การฝึกอบรมผู้ตรวจคุณภาพภายในหลักสูตร 2 
 9.1-8-3 รายงานการประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตร 
 9.1-8-4 http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/qae/index.php?number=39&action=1

#comments 
9 9.1-9.1 Common data set สาขาการเกษตร ภายใต้สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
 9.1-9.2 สรุปจํานวนผู้สง่ข้อมูล common data set ปีการศึกษา 2553 
 9.1-9-3 รางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 5 มก. 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะเกษตร ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 14 
ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด
สรุปได้ดังตาราง 11 
ตารางที่ 11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนิน 
งาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

  คณะ
เกษตร 

กรรม
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

คณะ
เกษตร 

กรรม 
การ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน        
ด้านคุณภาพบัณฑิต        
1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
80 89.68 89.52 4.484 4.48 ดี ดี 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

N/A 3.83 3.83 3.83 3.83 ดี ดี 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A 19.73 20.07 3.95 4.01 ดี ดี 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A 76.72 56.03 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์        
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
5.00 74.62 74.77 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5.00 6.12 7.95 1.53 1.99 ปรับปรุง ปรับปรุง
7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ N/A 25.38 0.92 5.00 0.46 ดีมาก ปรับปรุง
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม        
8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

N/A 66.13 55.36 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน        
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน  ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

3..51 3.96 3.96 3.96 3.96 ดี ดี 

14. การพัฒนาคณาจารย์ N/A 5.26 5.26 4.39 4.39 ดี ดี 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน        
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

 4.87 4.87 4.87 4.87 ดีมาก ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนิน 
งาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์        
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม        
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 1 

 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  

18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 2 

 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา  
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 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี ได้
ดังน้ี 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
คณะเกษตร กรรมการ 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 192 145 145 337 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 197 223 223 420 
3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชพีอิสระ 
122 111 111 233 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 46 19 19 65 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
2 0 0 2 

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

0 0 0 0 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 22 13 13 35 
8 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์

ทํางาน 
0 2 2 2 

9 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบ
แบบสํารวจ (ไมน่ับรวมผู้ที่มี
งานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา
ต่อ และลาอุปสมบท) 

190 143 143 333 

10 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 
ปี 

83.33 89.52 89.52 86.30 

11 คะแนนที่ได้ 5100
83.33  = 

4.166 

5
100

89.52   = 

4.484 

5
100

89.52 
 

4.484

5100
86.30 = 

4.315 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

1 120 83.33 113 89.52 233 86.30 4.166 4.484 4.315 80.00 บรรลุ 80.00 
144 126 270 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

1 120 83.33 111 89.52 231 86.19 4.166 4.484 4.315 80.00 บรรลุ 80.00 
144 124 268 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 
1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย > 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา)

2553 2554 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) - 197 
2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- 197 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 3.83 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- 26 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

-  

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) - รอขอ้มูล 
7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
-  

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

-  

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

-  

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - รอขอ้มูล 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
-  

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

-  

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

-  

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

-  

16 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 399  
17 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
107.9  
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา)
2553 2554 

18 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 26  

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 107.9  4.15 3.83 > 3.51 บรรลุ > 4.15 
26  

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปผลประเมนิคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

ด้าน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  N/A  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.25 15 3.75 0 0.00 0 0.00 15 3.75 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 34 17.00 4 2.00 5 2.50 39 19.50

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 11 8.25 28 21.00 28 21.00 39 29.25

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 1 1.00 6 6.00 6 6.00 7 7.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

0.125 - - - - 0 0.00 - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25 - - - - 0 0.00 - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 - - - - 0 0.00 - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - 0 0.00 - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - 0 0.00 - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 60 30.00 38 29.00 39 29.50 99 59.50
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด  
147 147 147 294 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
100147

30.00  = 

20.41

100147
29.00  = 

19.727

100147
29.50  =

 
20.068 

100294
59.50  = 

20.238
13 คะแนนที่ได้ 525

20.41 = 

4.08 

525
19.727 = 

3.945 

525
20.07 =

 
4.014 

525
20.07  = 

4.014 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 30*100 20.41 29*100 19.727 59*100 20.07 4.08 3.945 4.014 N/A - 30.00 

147 147 294 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว 
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 
ปี 

2554 2555 

3 30*100 20.41 29.50*100 20.068 59*100 20.238 4.08 3.945 4.014 N/A - 30.00 
147 147 294 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 - ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

- จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  N/A 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 4 1.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 2 1.00 0 0 0 0.00 2 1.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ  
สมศ. 

0.50 0 0.00 8 6.00 4 3.00 4 3.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

1.00 6 4.50 
(0.75) 

16 16.00 2 2.00 8 6.50 

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 

1.00 9 9.00 0 0.00 0 0.00 9 9.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ 

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 
ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0.00 0 0.00 11 11.00 11 11.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 - - - -   - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 - - - -   - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 - - - -   - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

0.75 - - - -   - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - -   - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 25 15.25 25 22.25 18 16.25 38 31.50 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท้ังหมด  
29 29 29 58 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

10029
15.25 = 

52.59 

10029
22.25 = 

76.72 

10029
16.25 =

 
56.03 

10058
31.50  = 

54.31 
13 คะแนนท่ีได้ 550

52.59 =5.26 550
76.72  =7.67 550

56.03 =5.60
 

550
54.31 =5.43

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 
ปี 

2554 2555 

4 15.25*100 52.59 22.25*100 76.72 31.50*100 54.31 5.00 5.00 5.00 N/A - 50.00 
29 29 58 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 
ปี 

2554 2555 

4 15.25*100 52.59 16.25*100 56.03 31.50*100 54.31 5.00 5.00 5.00 N/A - 50.00 
29 29 58 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 - ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

- จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
104 

 

ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5.00 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 54 13.5 74 
(ประชุม)

18.5 74 
(ประชุม) 

18.5 93 23.25 

19 4.75 8 
(วารสาร)

2.00 8 
(วารสาร) 

2.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 14 7.00 28 14.00 28 14.00 42 21.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 0 0.00 2 1.50 1 0.75 1 0.75 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

1.00 87 87.00 86 86.00 0 0.00 87 87.00 

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

1 0 0.00 0 0.00 87 87.00 87 87.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - -   - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

0.25 - - - -   - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 - - - -   - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - -   - - 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - -   - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 174 112.25 198 122.00 198 122.25 372 234.50
12 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา

ทั้งหมด + นักวจิัย 
155 163.5+2 163.5+2 318.5 

13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

100155
112.25 = 

72.42 

100163.5
122  = 

77.6 

100163.5
122.25 =

 
74.77 

100318.5
234.50 =7

73.62 
 คะแนนที่ได้ 520

72.42  = 

18.105 

520
77.6  = 

19.40 

520
74.77  =

 
18.69 

520
73.62  = 

18.405 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 112.25 72.42 112.25 77.60 234.25 73.55 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

155 163.5 318.5 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 112.25 72.42 112.25 74.77 234.50 73.62 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

155 163.5 318.5 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 รายชื่อผลงานวจิัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์และเผยแพร ่

 จํานวนอาจารยแ์ละนักวิจัยคณะเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5.00 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554  

คณะเกษตร กรรมการ รวม 2 ปี 
1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 26 10 13 36 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
- - - - 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 

26 10 13 36 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและ
นักวิจัยทั้งหมด  

155 158 158 313 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

100155
26  =16.774 100163.5

10  =6.12 100163.5
13  =7.95

 
100318.5

39  =12.24 

6 คะแนนที่ได้ 520
16.774  = 4.193 520

6.12  = 1.53 520
7.95 =1.987

 
520

12.24  = 3.06 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินท่ีระบุ 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 26*100 16.774 10*100 6.33 36*100 11.30 4.193 1.53 2.83 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

155 163.5 318.5 
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ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 26*100 16.774 13*100 7.95 39*100 12.24 4.193 1.53 3.06 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

155 163.5 318.5 
 
รายการหลักฐาน 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  N/A  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ   
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์

ในวารสารระดบัชาติ 
0.25 39 9.75 35 8.75 0 0.00 39 9.75 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 0 0.00 42 21.00 0 0.00 42 21.00 

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 0 0.00 13 9.75 2 1.50 13 9.75 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00  4 4.00 2 2.00 0 0.00 4 4.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

43 13.75 92 41.5 2 1.50 98 44.50 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

155 163.5 163.5 318.5 

 คะแนนที่ได้ 510
8.87  = 4.44 510

25.38 =5.00 510
0.92  =0.09

 
510

13.97  = 6.985 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

7 43 4.44 92 25.38 135 29.82 4.44 5.00 5.00 N/A - 4.50 
155 163.5 318.5 

 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

7 43 4.44 2 0.92 98 5.36 4.44 5.00 5.00 N/A - 4.50 
155 163.5 318.5 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 จํานวนและรายช่ือผลงานที่ได้รับรองคุณภาพ 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  N/A 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ  
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่

นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
23 16 22 45 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 

5 10 7 12 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

16 15 2 18 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร
วิชาการทั้งหมด 

44 62 56 100 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

100.00 66.13 55.36 75.00 

6 คะแนนที่ได้ 530
100  =16.67 530

66.13 =11.02 530
55.36 =9.226

 
530

75.00  =13.37 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 44 62 106 5.00 5.00 5.00 N/A - 5.00 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 44 56 100 5.00 5.00 5.00 N/A - 5.00 

 

รายการหลักฐาน 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 จํานวนและรายชื่อโครงการ/กิจกรรม บรกิารวชิาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัต

ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร  

 คณะเกษตรมีพันธกิจที่สําคัญคือ การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรเพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาพัฒนาให้กับเกษตรกร  รวมทั้งชุมชนใน
ระดับท้องถิ่นเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการซึ่งมีหน้าที่ผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริมและกํากับ ติดตามงานด้านบริการของคณะ ที่ผ่านมาการ
ดําเนินงานของคณะเกษตรเน้นการทํางานแบบมีส่วนรวมในองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานและบุคลากร
ภายในคณะ ภายนอกคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการทํางานอย่างเป็นระบบดังน้ี 
 ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการดําเนินการดังน้ี 
 1. คณะเกษตรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอกคณะในระดับชุมชน 
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือสร้างศักยภาพในทางด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ที่ผ่านมา คณะฯ 
ได้รับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการปรึกษาระดับผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้อง จนสามารถสร้าง โครงการบริการวิชาการต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น (9.1.1) 
 2. สํารวจความต้องการ หรือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคลากร
ทางด้านการเกษตร ตลอดจนผลการประเมินของการจัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
ที่ต้องการให้คณะเกษตรจัดโครงการบริการวิชาการอีกครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรให้ดีย่ิงขึ้น และนําผลการสํารวจมาใช้ในการวางแผนให้บริการด้านวิชาการของคณะเกษตร ผลการ
ดําเนินงานทั้งในส่วนของการสร้างเครือข่ายและการสํารวจความต้องการจําเป็น ทําให้คณะเกษตรมีโครงการ
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บริการวิชาการเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดมา เช่น การฝึกอบรม
ป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม  โครงการการปลูกขยายเมล็ดพันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งา
ดําพันธ์ุ CM-07 และงาขาวพันธ์ุ CM-53 โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืช
เศรษฐกิจ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานีวิทยุ ม.ก. โครงการจัดทําคู่มือ
การป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง (9-1-2) 

 ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (D) มีการดําเนินการดังน้ี 
 ซึ่งได้มีการมอบหมายให้คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละด้านน้ันเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี
คณะกรรมการซึ่งมาจากภายในส่วนของภาควิชาคณะเกษตร เพ่ือมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ หรือเชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาเพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
นอกจากน้ันมีการมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุน การสอนรับผิดชอบในส่วนของการดําเนินการ จัดทํา
เอกสาร และคอยอํานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ในการทํางานบริการวิชาการ เช่น โครงการการใช้ชีว
ภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ ได้มอบหมายให้ภาควิชากีฏวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบ 
และต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนจัดทําโครงการบริการวิชาการในระดับคณะ เพ่ือนําเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น (9-1-3) 
 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C) มีการดําเนินการดังน้ี 
 1. มีการจัดทําแบบประเมินของผู้รับบริการวิชาการท่ีทางคณะเกษตรเป็นผู้ดําเนินการ โดยเน้นการ
ประเมินกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการ
ให้บริการ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอํานวยสะดวก และประโยชน์ที่
ผู้รับบริการได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน
น้ีไนปีต่อไปเพ่ือเป็นการจัดในลักษณะโครงการต่อเน่ืองทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น โครงการ
การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ มีการดําเนินการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร  และ
นํามาปรับใช้กับโครงการบริการวิชาการ เพ่ือบรรเทาปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ตลอดจนโครงการ
อ่ืนๆ ของคณะที่เก่ียวข้องกับผู้ร่วมโครงการ (9-1-4)  
 2. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบโครงการ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการเป็นระยะ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 
มีการประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งมีการทําวิจัยเพ่ือติดตามผลการ
ให้บริการวิชาการ เพ่ือตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาการดําเนินงานโครงการ เช่น โครงการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม  ซึ่งได้ประสบความสําเร็จจาก
การจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีการสอบถามถึงผลการดําเนินการเพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น (9-1-5) 
 ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (A) มีการดําเนินการดังน้ี 
 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุม โดยนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน
และพัฒนางานบริการวิชาการของคณะเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป (9-1-6) 
 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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 ผลการดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตร
ที่ผ่านมา บรรลุแผนที่วางไว้ร้อยละ 100 เน่ืองจากสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ (9-2-1) และ
คณะเกษตรได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้มีงานบริการวิชาการต่อเน่ืองในปีต่อมา เช่น โครงการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร
เพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่ยกตัวอย่างน้ี เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอก
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานในปีแรกที่จัดทําโครงการ จึงได้รับการอนุมัติจัดทําโครงการต่อเน่ือง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ (9-2-2) 
 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรอืสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

  ผลของการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในระดับต่างๆ เช่น โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลกที่เน้นการผลิตสินค้าปลอดภัย ตามนโยบายของประเทศเพ่ือป้องกันการกีด
กันทางการค้า ซึ่งโครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการนําร่องของคณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในพ้ืนที่อําเภอบางใหญ่ และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในปี 2551 2552 และ 2553 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเอง มีความเป็นเกษตรกร
ก้าวหน้า ทําให้เกิดการร่วมกลุ่ม และมีใจรักในการเก็บเก่ียว เพ่ิมพูนทักษะความรู้ของตนเอง และรู้จักการ
นําไปขยายผลปรับใช้กับแปลงปลูกผักของตนเองได้อย่างประสบความสําเร็จ และมีการเชิญคณาจารย์คณะ
เกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง (9-3-1) นอกจากน้ียังมีโครงการอ่ืนอีก เช่น โครงการการปลูกขยาย
เมล็ดพันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงาขาวพันธ์ุ CM-53 ให้แก่เกษตรกรที่อาศัยโดยรอบ
สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืช
เศรษฐกิจ เป็นต้น (9-3-2) 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  ผลการบริการวิชาการของคณะเกษตร พบว่า ได้สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัย
จากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับฐานะและชุมชนให้มีความรู้
ทางด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบบอินทรีย์ไอซีเอ็ม เพ่ิมความเข้าใจและสามารถนําองค์
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ที่อบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และชุมชนมีการนําความรู้
ที่ได้ไปขยายผลในแปลงปลูกผักของตนเองได้ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ผลิตผลที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศ คงความเป็นชุมชนที่ผลิตผักปลอด
สารพิษอย่างย่ังยืน นอกจากน้ียังมีโครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” 
สถานีวิทยุ ม.ก. ซึ่งเป็นโครงการที่เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้รับความรู้ได้อีกช่องทาง
หน่ึง ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากเกษตรกรให้เกิดการร่วมกลุ่มของผู้ที่ประสบปัญหาทางการเกษตร และให้มี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรท่ีสนใจ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาทางการ
ผลิตผลผลิตชนิดต่างๆ ตามแต่ละหัวข้อของการถ่ายทอดเทคโนโลยี (9-4-1) 
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5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคณุคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

  ผลการประเมินโครงการของคณะเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับ สามารถนําไปใช้ในการทํางานและพัฒนาผู้เรียนได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (9-5-1) เช่น 
โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม แม้ว่า
จะสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเกษตรกรยังคงเพ่ิมพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ในการผลิตด้าน
อ่ืนๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือคงความเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ผลิตผักปลอดสารพิษที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาและ
ช่วยเหลือกันภายในชุมชน เพ่ือให้เป็นเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนได้ และทําให้เพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ผลิตจนเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น (9.5.1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ขอ้ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-1 แผนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อองค์กรของคณะเกษตร 
9-1-2 - โครงการการฝึกอบรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก  

- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
- โครงการการปลูกขยายเมลด็พันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงา
ขาวพันธ์ุ CM-53  
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานวีิทยุ ม.ก.  
- โครงการจัดทําคู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง 

9-1-3 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-4 แบบประเมินของโครงการ 

- โครงการการฝึกอบรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก  
- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
- โครงการการปลูกขยายเมลด็พันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงา
ขาวพันธ์ุ CM-53  
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานวีิทยุ ม.ก.  
- โครงการจัดทําคู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง 

9-1-5 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
9-1-6 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
9-2-1 รายงานสรุปการประเมินโครงการ และสรุปการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
9-2-2 - โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบออร์

แกนิกส์ไอซีเอ็ม  
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ 

9-3-1 ผลการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนในการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีได้รับการอบรม 
- โครงการการฝึกอบรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก  
- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
- โครงการการปลูกขยายเมลด็พันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงา
ขาวพันธ์ุ CM-53  
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานวีิทยุ ม.ก.  
- โครงการจัดทําคู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง 

9-3-2 - โครงการการฝึกอบรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก  
- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
- โครงการการปลูกขยายเมลด็พันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงา
ขาวพันธ์ุ CM-53  
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานวีิทยุ ม.ก.  
- โครงการจัดทําคู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง 

9-4-1 รายชื่อผู้นํา และกลุ่มสมาชิกชุมชนท่ีรับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน 
- โครงการการฝึกอบรมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเชิงรุก  
- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
- โครงการการปลูกขยายเมลด็พันธ์ุงาฝักต้านทานการแตก งาดําพันธ์ุ CM-07 และงา
ขาวพันธ์ุ CM-53  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- โครงการการใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านส่ือวิทยุ “คุยกัน ๙ โมง” สถานวีิทยุ ม.ก.  
- โครงการจัดทําคู่มือการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง 

9-5-1 - โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีระบบ
ออร์แกนิกส์ไอซีเอ็ม   
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย่างต่อเน่ือง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

 คณะเกษตร มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ โดยบูรณาการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต และภารกิจอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมอันดีงามในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดถึงความภูมิใจในวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกับปัจจัย 4 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2554 

ครบถ้วนตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2554 (10-1-1) และแต่ละโครงการ/
กิจกรรมมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยในแต่โครงการมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
นโยบายชัดเจนและปฏิบัติได้ บุคลากรมีส่วนร่วม แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ (10-1-2) จัดประชุมแผน
ดําเนินงานและกําหนดผู้รับผิดชอบ (10-1-3) มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการสรุป
ประเมินโครงการเพ่ือนําผลการประเมินสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (10-1-4) 

 
 
 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรได้มีโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงาน

ทั้งสิ้น 8 โครงการ และดําเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ และทุกโครงการมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย (10-
2-1) 

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยา่งต่อเนื่อง 
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คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองทุกปี 
เป็นไปตามนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะเกษตร โดยมีกําหนดช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจนตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2554 ได้แก่ โครงการ
ผู้บริหารพบบุคคลากร โครงการรําลึกคุณคณาจารย์ โครงการงานวันสงกรานต์ โครงการวันเกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น (10-3-1) 

4. เกิดประโยชนแ์ละสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  
คณะเกษตรจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ

ของชุมชนคณะเกษตรทั้งบุคลากรรุ่นเก่าและบุคลากรรุ่นใหม่ การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เชิญบุคคลหลายกลุ่มเข้า
มามีส่วนร่วมด้วย  คือ 1) เชิญคณาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (10-4-1) ได้แก่ กิจกรรมสรงน้ําพระและ
รดนํ้าขอพรคณาจารย์อาวุโสเน่ืองในวันสงกรานต์ กิจกรรมวันไหว้ครู วันผู้บริหารพบบุคลากรเน่ืองในวันขึ้นปี
ใหม่ และงานเกษียณอายุราชการ “รวงทองลาทุ่ง” เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสืบทอด
แนวความคิดตามประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังแสดงให้นิสิตได้เห็นวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามของ
ชุมชนคณะเกษตรผ่านกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2) เชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรเข้าร่วมงาน 
“รวงทองคืนทุ่ง’54” (10-4-2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบันพบปะกับรุ่นพ่ีศิษย์เก่าคณะเกษตรที่ทํางานใน
ส่วนภาครัฐและเอกชนที่มีช่ือเสียง โดยศิษย์เก่าได้มีโอกาสร่วมทําบุญถวายภัตราหารแก่พระสงฆ์ และอุทิศส่วน
กุศลแด่บุคลากรคณะเกษตรที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งคณะเกษตรร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรจัดให้มีการ
มอบรางวัล “รวงทองเกียรติคุณ” (10-4-3) แก่ศิษย์เก่าคณะเกษตรที่ทําคุณประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรไทย 
และสร้างช่ือเสียงแก่คณะเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนคณะเกษตร ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2554 น้ีเป็นการจัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 แล้ว และ 3) เชิญผู้ปกครองของนิสิตใหม่คณะเกษตรเข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยจัดกิจกรรมอ่านกลอนสดุดีพระคุณบิดามารดาและให้นิสิตมอบพวงมาลัยแทน
ใจลูก เพ่ือให้ปลูกจิตสํานึกให้นิสิตมีความช่ืนชมในบทกวีไทยไปพร้อมกับการระลึกถึงพระคุณของบุพการี และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วย จากการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมอีกด้วย (10-4-4) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
คณะเกษตรส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับชาติ ได้แก่ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทํา

หนังสือเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับประเทศ ช่ือ “ภูมิปัญญาอาหารจากข้าว” ซึ่ง
เป็นผลงานที่มุ่งพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนและเพ่ือเป็นแนวทางสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าข้าวไทย โดยผลงานดังกล่าวได้จัดทําเป็นหนังสือและตีพิมพ์เผยแพร่ (10-5-1) 

2) ดร.ศรันยา เกษมบุญญากร อาจารย์ประจําของภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในระดับประเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักษาคุณภาพและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความย่ังยืน” ประจําปี 2555 จัดโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุม และร่วมเป็น
ที่ปรึกษาให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ประกอบการผลิตผ้าไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (10-5-2) 

3) นางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์ อาจารย์ประจําของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินที่
งานวิจัยเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับประเทศ คือ “Nutritional 
Qualities, Texture, Color and Acceptance of Kanomchan as Influenced by Red Kidney Bean 
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and Sucrose Addition” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่มีการลดพลังงาน นอกจากน้ี 
ผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้นําเสนอใน ASEAN FOOD CONFERENCE 2011 ครั้งที่ 12 ณ ไบเทค บางนา ด้วย 
(10-5-3) 

4) นิสิตช้ันปีที่ 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 5 คน ได้แก่ นายทวิภพ ถามูล นาย
วสันต์ นาคศรีโพด นายวิสิฐอมร วัชรธนาพัฒน์ นางสาวสุมณฑา บัวหอม และนางสาวน้ําเพชร แย้มโสม ได้รับ
รางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดจัดช่อดอกไม้แนวประประณีตศิลป์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (10-5-4) 

5) นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 
11 คน ได้รับรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย แข่งขันการประกวดอาหารไทย ในหัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชินี อาหาร
ไทย ก้องไกลท่ัวโลก” ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 (10-5-5) 

6) นางสาวขวัญชนก ปิตินันท์กุล และนางสาวขนิษฐา นวลหนู นิสิตช้ันปีที่ 3 หลักสูตร
อาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดปรุงอาหารไทยร่วมสมัย 
(อาหารจานเดียว) ประเภทข้าว รอบนักศึกษา ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจําปี
พุทธศักราช 2554 จัดโดยกรุงเทพมหานคร สมาคมพ่อครัวไทย และชมรมร้านอาหารเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2554 (10-5-5) 

7) นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน ได้แก่ นายกรวิทย์ 
สักแกแก้ว นางสาวสมุฆฑา บัวหอม และนางสาวขนิษฐา นวลหนู ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทําขนมไทย 
(ลูกชุบชาววัง) ตอนลูกชุบใส่ความคิด ในโครงการแข่งขัน Chef Champion The Reality game เมื่อวันที่ 1-
3 มีนาคม 2555 (10-5-6) 

8) นายสัญชาน ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง นิสิตช้ันปีที่ 3 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
พระราชทานความประพฤติดี ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(10-5-8) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนการดําเนินงานโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร 
10-1-2 ตัวอย่างคําสั่งคณะเกษตร การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
10-1-3 ตัวอย่างการประชุมแผนดําเนินงานและกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการพิเศษ คณะ

เกษตร 
10-1-4 ตัวอย่างเอกสารสรุปประเมินโครงการ 
10-2-1 เอกสารสรุปการดําเนินงานโครงการฝ่ายกิจการพิเศษ ประจําปี 2554 
10-3-1 SAR ปี 2554-2555 องค์ประกอบที่ 6 การดําเนินการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
10-4-1 รายช่ือคณาจารย์อาวุโสที่เข้าร่วมโครงการฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร 
10-4-2 ภาพการดําเนินงาน“รวงทองคืนทุ่ง’54” 
10-4-3 รายช่ือผู้ได้รับรางวัล “รวงทองเกียรติคุณ” 
10-4-4 ภาพกิจกรรมมอบพวงมาลัยแทนใจลูก ในงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 
10-5-1 หนังสือ “ภูมิปัญญาอาหารจากข้าว” 
10-5-2 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศ 
10-5-3 การนําเสนอผลงานวิจัย ASEAN FOOD CONFERENCE 2011 ครั้งที่ 12 
10-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครัง้ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

2554 
10-5-5 ภาพกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
10-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2555 
10-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 มถิุนายน 

2554 
10-5-8 เอกสารจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายสญัชาน ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง) 

หรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

 คณะเกษตรได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครองของนิสิต ศิษย์เก่า และ
คณาจารย์อาวุโส ในการวางแผนกิจกรรม ดําเนินการ และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือร่วมพัฒนางานต่อไป 
โดยในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรได้จัดโครงการสัมมนาบุคคลากรสายวิชาการในโครงการสัมมนา
คณาจารย์คณะเกษตร เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะเกษตร” (11-1-1) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อัน
จะก่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
การพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรให้มีคุณภาพและสามารถสร้างบัณฑิตได้ตามวัตถุประสงค์ 

คณะเกษตรจัดโครงการผู้บริหารพบบุคคลากรเพื่อเป็นการสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
และบุคลากรของคณะเกษตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นมิตร สร้าง
ความคุ้นเคยต่อกัน เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นหน่ึงเดียวของคณะเกษตร (11-1-2)  

คณะเกษตรจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย โดยรณรงค์ให้แต่งกายชุดผ้าไทย 
จัดให้มีการถวายภัตตราหารแก่พระสงฆ์ การสรงนํ้าพระพุทธรูปที่อันเชิญจากทุกภาควิชา รวมถึงการรดน้ําขอ
พรจากคณาจารย์อาวุโส (11-1-3) 
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ในทุกปี คณะเกษตรยังจัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุ
ราชการ เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพ และความผูกพันที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการด้วย (11-1-4) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสนุทรีย์ 

คณะเกษตรให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้เป็นประจําทุก
ปี ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับช้ัน ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของคณะเกษตร
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่ การพัฒนาภูมิทัศน์ การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะเกษตร และ
การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งจัดแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแบ่งจํานวนผู้ปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานในแต่ละพ้ืนที่ (11-2-1) 

คณะเกษตรได้ออกแบบสัญลักษณ์ประจําคณะ เพ่ือใช้ในการตกแต่งอาคารวชิรานุสรณ์ โดยนําวิถี
ความเป็นเกษตรกรรมมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และสีที่เลือกใช้ คือ สีเหลืองที่เป็นสีประจําคณะเกษตร 
และสีเขียวที่เป็นสีประจํามหาวิทยาลัย ประกอบขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทน “ต้นข้าว” ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีพ
เกษตรกรรม สีเขียวของใบข้าวที่มีหลายระดับสี แสดงถึงพัฒนาการและการสืบสานประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่
รุ่น รวงข้าว บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่นํ้า สร้างความมั่นคงทาง
อาหารและความกินดีอยู่ดีของประชาชน เมล็ดข้าวสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์แทนสีประจําคณะเกษตร และจุด
กําเนิดการก่อต้ังคณะเกษตร ภายใต้ช่ือ “คณะเกษตรศาสตร์” ประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่ แผนก
เกษตรศาสตร์ แผนกสัตวบาล แผนกเคมี แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกเกษตรวิศวกรรม นอกจากน้ี 
การออกแบบสัญลักษณ์ยังสอดคล้องกับการกําหนดช่ือห้องประชุมใหญ่ที่ยึดสัญลักษณ์ของความเป็นเกษตร 
คือ “ห้องรวงข้าว” ด้วย (11-2-2) 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เป็นอาคารที่มีความงดงามเหมาะสมทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม

และภูมิทัศน์ (11-3-1) ทางคณะเกษตรโดยงานอาคารสถานท่ีได้จัด ตกแต่ง และบํารุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณ
อาคารอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอเพ่ือรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม (11-3-2) โดยเฉพาะในช่วงวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์นิยมมาบันทึกภาพรอบบริเวณ
อาคารวชิรานุสรณ์จํานวนมาก (11-3-3) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

คณะเกษตรจัดพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในอาคาร
และบริเวณโดยรอบคณะเกษตร โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่จัดงานที่อาคารวชิรานุสรณ์บริเวณโถงช้ัน 1 ห้อง
รวงข้าว และห้องประชุมต่างๆ ได้แก่ งานผู้บริหารพบบุคลากร งานไหว้ครู งานประเพณีสงกรานต์ และงาน
เกษียณอายุราชการ เป็นต้น ย่ิงไปกว่าน้ันบริเวณช้ัน 4 อาคารวชิรานุสรณ์ ยังจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ อันเป็นห้องที่รวบรวมวัฒนธรรมทางการเกษตรท่ีสําคัญ โดยที่ห้องดังกล่าวเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ
เผยแพร่วัฒนธรรมทางการเกษตร และหัตถกรรม แก่แขกผู้มาเย่ียมคณะทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่าง
สม่ําเสมอ (11-4-1) 

ส่วนพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ลานรอบอาคารวชิรานุสรณ์ ลานด้านหลังอาคารวชิรานุสรณ์ รวมถึง
พ้ืนที่อ่ืนๆโดยรอบคณะต่างเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดงานสังสรรค์ หรืองานอ่ืนๆ ของนิสิต เช่น งานปัจจฉิมนิเทศ 
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งาน Open House และงานคืนสู่เหย้า เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการตกแต่งประดับซุ้มดอกไม้เพ่ือแสดงความ
ยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย (11-4-2)  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

(รอข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

11-1-1 โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะเกษตร เรื่อง “หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ
เกษตร” 

11-1-2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร  
11-1-3 โครงการวันสงกรานต์ 
11-1-4 โครงการวันเกษียณอายุราชการ 
11-2-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะเกษตร 
11-2-2 ภาพสัญลักษณ ์“ต้นข้าว” และการใช้ตกแต่งอาคารวชิรานุสรณ ์
11-3-1 ภาพอาคารวชิรานุสรณ ์
11-3-2 ภาพการดูแลอาคารคณะเกษตร 
11-3-3 ภาพช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบริเวณคณะเกษตร ประจําปี 2554 
11-4-1 ภาพกิจกรรมที่จัดภายในอาคาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

11-4-2 ภาพกิจกรรมที่จัดภายนอกอาคาร 
11-5-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน > 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 
คณะเกษตร กรรมการ 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจาก
คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

N/A 3.96 3.96 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 N/A 3.96 N/A 3.96 3.51 ไม่บรรลุ > 3.51 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 สรุปแบบประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ … 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
คณะเกษตร กรรมการ   

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 4 0.00 

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

3 3 9.00 1.50 4.50 1.50 4.50 4.5 13.50 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ศ. 

6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 31 62.00 30 60.00 30 60.00 61 123.00 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

3 9 27.00 7 21.00 7 21.00 16 54.00 

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

5 7 35.00 8 40.00 8 40.00 15 75.00 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

5 41 205.00 49.50 247.5
0 

49.50 247.5
0 

90.50 452.50 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

คณะเกษตร กรรมการ   
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

6 20 120.00 23.50 141.00 23.50 141.00 43.50 261.00 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

8 33 264.00 32 256.00 32 256.00 65 520 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ศ. 

10 8 8.00 8 80.00 8 80.00 16 16.00 

13 ผลรวม 154 802 161.50 850 161.50 850 315.5 1,652 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 5.208 5.26 5.26 5.23 
15 คะแนนที่ได้ 5

6
5.208  = 

4.34 

56
5.26  = 

5.26  

56
5.26 = 5.26

 
56

5.23 = 4.36

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

14 802 5.208 850 5.26 1,652 5.23 4.34 4.358 4.36 N/A บรรลุ 4.51 
154 161.5 315.5 

 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา คณาจารย์คณะเกษตร 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน > 4.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 
คณะเกษตร กรรมการ 

1 คะแนนผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

4.61 4.87 4.87 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.61 4.87 4.61 4.87 4.51 บรรลุ > 4.51 

 

ผลการประเมินของกรรมการ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ตัวบ่งช้ืที่ กําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัว
บ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้
ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดย
แปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี 
และ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคณุภาพ (ป.2) 

ผลการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 4.33 4.44 4.75 4.75 4.33 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 3.96 3.96 4.75 4.75 3.96 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.87 - 5.00 5.00 4.87 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.43 4.44 4.88 4.87 4.43 4.70     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     
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ผลการประเมนิของกรรมการ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 4.00 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

5.00 4.75 4.50 4.75 5.00 4.34 4.45 4.88 4.88 4.34 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.48 2.48 5.00 5.00 2.48 3.74 ดีมาก ดีมาก ปรับ 
ปรุง 

ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 3.96 3.96 4.75 4.75 3.96 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.87 - 5.00 5.00 4.87 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.14 4.15 4.88 4.87 4.14 4.59     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 
 
 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 
 1.การดําเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะเกษตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ  มีการประเมินหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรและอาจารย์ประจําที่มี
ความชํานาญ และมีการพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และมีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมนิสิต การให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และเตรียมความพร้อม
นิสิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนกิจกรรม และโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างนิสิตต่างชาติและนิสิตคณะเกษตร  
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 2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะเกษตรมีการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของคณะ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 636,272.34 
บาท 

 3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะเกษตรมีการบริการ
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ มีกลไกในการขับเคลื่อน การให้บริการวิชาการ และสามารถบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม พบว่า คณะเกษตร มีนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงตามจุดเนินของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  โดยมีการสอดแทรกในการเรียนการ
สอน 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และใช้มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

ผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.31 4.45 5.00 5.00 4.31 4.45 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

5.00 4.82 4.81 4.81 - 4.75 4.72 4.86 4.85 4.75 4.82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.96 3.96 4.86 4.86 3.96 4.75 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

5.00 4.80 4.78 4.78 - 4.88 4.88 4.86 4.85 4.88 4.85 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.86 3.85 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

เฉล่ียรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.43 4.44 4.88 4.87 4.43 4.70 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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ผลการประเมนิของกรรมการ 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.33 4.46 5.00 5.00 4.33 4.46 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

5.00 4.82 4.81 4.81 - 4.75 4.72 4.86 4.85 4.75 4.82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 3.96 3.96 4.71 4.71 3.96 4.62 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

5.00 4.90 4.89 4.89 - 4.88 4.88 4.93 4.92 4.88 4.91 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 2.48 2.48 5.00 5.00 2.48 3.49 ดีมาก ดีมาก ปรับ
ปรุง 

พอใช้

เฉล่ียรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.14 4.15 4.88 4.87 4.14 4.59 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

 
คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละ

ด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า คณะเกษตรมีกระบวนการในการพัฒนาสัมฤทธิผลการ 

เรียนตามคุณลักษณะ และกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมแก่นิสิตที่เข้มแข็ง ทั้งในรูปของการจัดโครงเสริมทักษะ
ทางวิชาการให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตศึกษา และโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค์ ในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน์ สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให้แก่นิสิตอย่างทั่วถึง สม่ําเสมอ และต่อเน่ือง ส่งผลให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตร
มีความเพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการต่างๆ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านธรรมาภิ
บาลของการบริการการอุดมศึกษา โดยคณะเกษตรได้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดูผลสะท้อนได้จากการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้
บริการ มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
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อิสระทางวิชาการของคณาจารย์ภายในคณะ นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังให้ความสําคัญกับระบบประกัน
คุณภาพอันจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง  

สําหรับการดําเนินงานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา คณะเกษตรได้ดําเนินงานตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ ดังน้ี 1) คณะเกษตร มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีมี
ความทันสมัย มีการทําวิจัยสถาบัน และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งทุกหลักสูตรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 2) คณะ
เกษตร มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ซึ่งทําให้ได้มาซึ่งการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 4 
เรื่อง นอกจากน้ีแล้ว คณะเกษตรยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 3) คณะเกษตรมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ และสภาวการณ์ต่างๆของประเทศ เช่น สภาวะการระบาดของโรคและแมลง
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการเกษตรไทยและ 4) คณะเกษตร มีห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการเกษตร  

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะเกษตร
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการสร้าง และใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอันจะนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

ผลการประเมินตนเอง 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.83 5.00 4.54 4.61 4.88 4.86 4.54 4.71 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.71 4.65 4.80 4.80 4.71 4.77 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

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

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.98 3.98 5.00 5.00 3.98 4.49 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.43 4.43 4.88 4.87 4.43 4.70     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 
ผลการประเมนิของกรรมการ 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 4.62 4.88 4.86 4.54 4.71 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.71 4.65 4.80 4.80 4.71 4.77 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

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

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.96 2.96 5.00 5.00 3.98 4.49 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.14 4.15 4.88 4.87 4.43 4.70     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     
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 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า คณะเกษตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการด้านนิสิต และกระบวนการบริการวิชาการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างระบบ 
โดยคณะเกษตรมีการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้น 
เช่น มีการจัดทํา มคอ. 3 และ Course Syllabus ในทุกรายวิชา มีการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน มีโครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์มีระบบและกลไกบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยเป็นต้น จึงส่งผลให้ได้บัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการของคณะเกษตร 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะเกษตรมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม (บางส่วนใช้ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้) ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงพ้ืนที่ใช้สอยสําหรับการจัดกิจกรรมนิสิตใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีแล้วยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย สุขลักษณะในการใช้อาคาร ตามท่ี
กฏหมายกําหนดนอกจากปัจจัยป้อนเข้าที่คณะเกษตรได้จัดเตรียมให้แล้ว คณะเกษตรมีกระบวนการในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน อันจะนํามาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะ
เกษตรตามที่กําหนดไว้ 

3. ด้านการเงิน พบว่า คณะเกษตรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย โดยหาทุน
วิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังมีการวางแผนทางเงินที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เช่น แผนการจัดหารายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการเงินที่โปร่งใส มี
การแสดงที่มาของรายรับ รายได้ การจัดสรร การติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าคณะเกษตรมีคณาจารย์ที่ความพร้อมทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการซึ่งคณาจารย์เหล่าน้ีเป็นกําลังสําคัญของคณะเกษตรในการผลิต
งานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ และขยายผลต่อในเชิงพาณิชย์รวมถึงการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม และการได้มาซึ่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปลขิสิทธ์ิ และอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรด้วย 

 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่  15  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัการอุดมศึกษา (ป.5) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.70 4.70 4.70 - 4.41 4.17 4.77 4.77 4.41 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

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

   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.39 4.39 4.60 4.60 4.39 4.56 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.41 3.96 4.83 4.83 4.41 4.71 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.44 4.48 5.00 5.00 4.44 4.70 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.31 4.45 5.00 5.00 4.31 4.66 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.84 3.84 5.00 5.00 3.84 4.42 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

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

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.43 4.44 4.88 4.87 4.43 4.70     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 

ผลการประเมนิของกรรมการ 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.70 4.70 4.70 - 4.41 4.17 4.77 4.77 4.41 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 -  5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.39 4.39 4.80 4.80 4.39 4.73 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.67 4.67 4.67 - 4.41 3.96 4.67 4.67 4.41 4.57 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.15 5.00 5.00 4.06 4.51 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 4.46 5.00 5.00 4.33 4.66 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.48 2.48 5.00 5.00 2.48 3.74 ดีมาก ดีมาก ปรับ 
ปรุง 

ดี 

   3) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

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

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.84 4.83 4.83 5.00 4.14 4.15 4.88 4.87 4.14 4.58     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 

 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ คณะเกษตรมีอาคารเรียนที่ใหม ่ (อาคารวชิรานุสรณ์) มีห้องเรียนครบทุก

ประเภทมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่พอเพียงต่อการจัด
การศึกษา (บางส่วนใช้ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้) มพ้ืีนที่ใช้สอยสําหรับการจัด
กิจกรรมทุกประเภทอย่างเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในการใช้อาคาร ตามท่ีกฏหมายกําหนด 

- ด้านวิชาการ คณะเกษตรมีศักยภาพและความพร้อมในการทํางานวิจัยและวิชาการสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดย
คณะเกษตรมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ หลักสูตร ตลอดจนการประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
และการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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- ด้านการเงิน คณะเกษตรมีการวางแผนทางเงินที่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ เช่น แผนการ
จัดหารายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการเงินที่โปร่งใส มกีารแสดงที่มาของรายรับ 
รายได้ การจัดสรร การติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น 

- ด้านการบริหารจัดการ คณะเกษตรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นําไปสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ คณะเกษตรยังมีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การดูแลสวัสดิการให้แก่นิสิต
และบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกฏหมายที่กําหนดไว้ ภายใต้การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
- ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรมีการรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงผ่านโครงการนิสิตไทยหัวใจ

เกษตร และรับผ่านระบบ Admission จํานวนตรงตามแผนการรับนิสิตและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และจัดให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
นิสิต 

- ด้านการวิจัย คณะเกษตรมีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ มีระบบและกลไก
ที่เอ้ือต่อการทําวิจัย มีเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก มีงานวิจัยที่ตอบสนองและส่งผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง ดังน้ันจึงทําให้คณะเกษตรมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนาน  

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะเกษตรมีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย เช่น 
การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การบริการฝึกอบรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมาย
ที่จําเพาะเจาะจง นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับ
การวิจัย และการเรียนการสอนด้วย 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเกษตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้นิสิตตลอดจนบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

  ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามรอบเวลา ได้รับมาตรฐาน สกอ. 
2. มีคณาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ 
3. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทกุช้ันปี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณาจารย์ที่มตํีาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่กําลังจะ

เกษียณอายุราชการมีจํานวนมากในปี 2555 
2. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยมีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

จํานวนนิสิตทุกระดับการศึกษา  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ในคณะเกษตรขอตําแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ 
2. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น แผ่นพับโฆษณาแจกไปยังสถาบันการศึกษา

อ่ืนๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของคณะเกษตร 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการแก่ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต ทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สังคมทั่วไป  

2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย นิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ
ทางคณะ ได้ที่ห้องบริการการศึกษา เว็บไซต์คณะเกษตร ป้ายประกาศตามอาคารต่างๆ ของคณะ 
ทางเครือข่ายสังคม คือ  Facebook ปัจจุบันน้ี และการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือ 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยในแต่ละหลักสูตร 
ได้กําหนดให้นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานเบ้ืองต้น เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ และเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพให้กับนิสิต โดยเป็นหลักในการจัดโครงการ อีกทั้ง เสริมจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดทํารายงายผลการ
ดําเนินการเพ่ือเสนอต่อคณะทราบ 

4. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ประสบการณ์  และบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า โดยได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไวต์ของคณะเกษตร และผ่านทางเครือข่ายสังคม คือ 
Facebook และมีการประสานงานกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร อย่างต่อเน่ือง 

5. การทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดศูนย์เพ่ือให้คําปรึกษากับนิสิตให้กับนิสิตทุกระดับในเรื่อง การเรียน การใช้ชีวิต การ

ทํางาน 
2. การปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนิสิตและศิษย์เก่า โดยเฉพาะการพัฒนาเวป

ไซต์ของคณะเกษตรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมให้มากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดทรัพยากรทางการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิต 
2. ควรจัดสถานที่สําหรับทํากิจกรรม เช่น ที่ต้ังสโมสรนิสิต ชุมชุม ให้เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมนิสิตของ

คณะเกษตร 
3. ควรเสริมจิตสํานึกของความเป็นอาจารย์ ครู ให้กับคณาจารย์ของคณะเกษตร 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย 
2. มีทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกจํานวนมาก 
3. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งผลงาน

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล 
4. ผลงานวิจัยได้รับจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการได้รับการรับรองคุณภาพจํานวนมาก 
5. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม ่
2. ควรติดตามและประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ  
3. ควรจัดกิจกรรมหรือมอบรางวัลให้กับนักวิจัยรุ่นให้ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง (รางวัลรวงทอง

เกียรติคุณ) 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีความเช่ียวชาญหลากหลาย สามารถให้บริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุก
ระดับ 

2. การให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรต่อชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรมีระบบ กลไก ในการดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างชัดเจน มี
การบูรณาการกิจกรรมด้านน้ีเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต มีการประเมิน
และปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีสถานที่ในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงมีคณาจารย์และนิสิตที่ตระหนัก
ในความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง  
2. พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) อย่างจริงจัง 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนํามาใช้ช่วยการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานให้ชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยควบคุมและดูแลระบบการเงินและงบประมาณ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. วางแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินที่สามารถบ่งช้ีความมีประสิทธิภาพในการบริหารและตัดสินใจได้

ทันท่วงที 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรมีเครือข่าย และพันธมิตรในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งต้ังแต่
ระดับนิสิต จนถึงระดับคณบดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะเกษตรยังขาดระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. บุคคลากรยังขาดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายและพันธมิตรในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
 คณะเกษตร ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
กีฏวิทยา ภาควิชาทํางานได้ครบทุกโครงการ 

ในแผนการปฏิบัติงาน 
ภาควิชายังขาดการวิเคราะห์
และรายงานความสอดคล้อง
ของภารกิจของคณะ 

1. ทบวนและจัดทําแผนความ
สอดคล้องให้ครบถ้วน 
2. จัดทําแผนกลยุทธ์ของภาควิชาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาคฯ 

เกษตรกลวิธาน - ขาดการทบทวนปรัชญา และ
แผนการดําเนินงานของ
ภาควิชาและการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบร่วมกัน 

1. ควรมีการจัดประชุมระดับภาควิชา
เพ่ือทบทวนปรัชญาวิสัยทัศน์การ
บริหารงานของผู้บริหาร และชี้แจงให้
บุคลากรทุกระดับทราบร่วมกัน 
2. ควรมีการปรับแผนการดําเนินงาน
ให้เหมาะสมกับจํานวนบุคลากร และ
ปรับตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

คหกรรมศาสตร์ 1. มีการถ่ายทอด
กระบวนการพัฒนาแผนลงสู่
หน่วยงานย่อย 
2. มีการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประชุมอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ อ้างอิง และทําความเข้าใจ

- 1. ควรต้ังเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จให้ครอบคลุมท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
2. ควรจัดทําแผนให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงาน หรือมีการปรับแผนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ปฐพีวิทยา ภาควิชาฯ ดําเนินงานบรรลุตามพันธ
กิจได้ดีย่ิง มีแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ เอง 

แผนการดําเนินงานบาง
ภารกิจไม่มีการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการประเมินผลทุกแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

พืชไร่นา มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ครบทุกภารกิจ 

- - 

พืชสวน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบท้ัง 4 ภารกิจ ครอบคลุมท้ัง 5 
ด้าน และมีการติดตามผลการ
ดําเนินการครบถ้วน 

- - 

โรคพืช มีกลไกการจัดทําแผน และการ
ดําเนินงานตามแผน ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- 1. พันธกิจและวัตถุประสงค์ควรคราบ
คลุม 5 ด้าน (มีเฉพาะเรื่องการผลิต
บัณฑิต) 

   2. ควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 4 
ปี (52-55) 

   3. โครงสร้างการบริหารควรมีรอง
หัวหน้าภาควิชาเพ่ือรับผิดชอบภารกิจ
หลักต่างๆ 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมฯ - - - 
สัตวบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
อย่างสมํ่าเสมอ 

ขาดการกําหนดตัวบ่งชี้/ค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์เพ่ือ
วัดระดับความสําเร็จของแต่
ละกลยุทธ์ 

ควรกําหนดตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์เพ่ือวัดระดับความสําเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์ 

สํานักงาน
เลขานุการคณะ
เกษตร (สนล.) 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
กีฏวิทยา 1. คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกํากับ
ควบคุมการดําเนินการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

1. การจัดโครงการพัฒนา
ต่างๆ ต้ังเป้าหมายเชิงปริมาณ
ค่อนข้างตํ่า 

1. ควรต้ังเป้าหมายเชิงปริมาณใน
โครงการพัฒนาต่างๆ ในสัดส่วนท่ี
สูงข้ึน เม่ือเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 

 2. อาจารย์เกือบท้ังหมดมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการในเวลาท่ีเหมาะสม 

2. การประเมินผลยังไม่ถูก
นําไปใช้ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

2. ควรให้นิสิตพัฒนาทักษะการเขียน
บทความตีพิมพ์ให้มากข้ึน 

   3. ควรให้ความสําคัญด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่
นิสิตให้มากข้ึน 

เกษตรกลวิธาน 1. มีแผนและการพัฒนาคณาจารย์
และการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
ท่ีดี เช่น มีคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิต
อย่างเพียงพอ 

1. สัดส่วนของอาจารย์ท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีควรพัฒนา 
2. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือการ
เรียนการสอน 

1. การกระตุ้นคณาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตร์ (ท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์) ให้ดําเนินการ
ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คหกรรมศาสตร์ 1. มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพตามกรอบ มคอ. 

1. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

1. ควรมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ 
(การศึกษาต่อ) อย่างเป็นรูปธรรม 
 

  2. อาจารย์ประจําดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

  3. ไม่มีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3-6) ครบทุก
รายวิชา และครบทุกหลักสูตร 

3. ควรดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3-6) ให้ครบทุก
รายวิชาและครบทุกหลักสูตร 

  4. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนไม่ครบทุก
รายวิชา 

4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนให้ครบทุกรายวิชา 

ปฐพีวิทยา มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
ภายนอกเข้ามาร่วมสอนในการเรียน
การสอนทุกหลักสูตรในหลากหลาย
วิชา (อาจารย์พิเศษ) 

1. ขาดการดําเนินการจัดทํา 
มคอ.3, 5 หลายวิชา และไม่มี
การดําเนินการจัดทํา มคอ. 4, 6

1. ควรมีกลไกกระตุ้นและติดตามการ
ส่ง มคอ. 3-6 ตามกําหนดเวลา 

 2. ไม่มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

2. ควรสนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพ่ือ
การเรียนการสอน 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
12 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  3. มีสัดส่วนอาจารย์ท่ีดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปตํ่ากว่า
เกณฑ์ 

3. ควรมีกลไกกระตุ้นคณาจารย์
คุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ให้เตรียมย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

พืชไร่นา มีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ค่อนข้างมาก 

- - 

พืชสวน อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
และที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ค่อนข้างมาก 

- - 

โรคพืช มีระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความึพงพอใจ
ของผู้เรียนไม่ครบทุกรายวิชา 

ความผลักดันให้มีการปรประเมนการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชา 

ส่งเสริมฯ - - - 
สัตวบาล ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกสูง 
1. ควรมีการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา ทุกหลักสูตรและ
จัดทําประสบการณ์ภาคสนาม
ก่อนการเปิดสอน ตามที่กําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ควรมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการการเรียน
การสอน หรือการประเมินผล
ทุกรายวิชา (มคอ 5 และ 6) 

ควรจัดทําเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.
3,4,5,6 และ 7) ให้ครบทุกรายวิชา 

สนล. ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต
อยู่ในระดับสูง 

จํานวนนิสิตท่ีศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เน้นการวิจัยอยู่ในระดับตํ่า 

ควรมีมาตรการเพ่ิมจํานวนนิสิตให้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัยให้มาก
ข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
สนล. คณะเกษตรมีกิจกรรมการพัฒนา

นิสิตจํานวนมาก 
- ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
กีฏวิทยา มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในระดับสูง - - 
เกษตรกลวิธาน 1. มีงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะได้ เช่น เคร่ืองสีข้าว 
2. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัยสูงกว่าเกณฑ์
ประเมิน 
3. มีอาจารย์เข้าร่วมการประชุม
วิชาการหลายท่าน 
 
 

1. ควรมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชา 

- 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
13 

ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
คหกรรมศาสตร์ - จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยตํ่า

กว่าเกณฑ์ 
ควรสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยขอทุน
สนับสนุนวิจัยจากภายในและภายนอก
เพ่ิมข้ึน 

ปฐพีวิทยา 1. มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
จํานวนมาก ทําให้มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําสูงกว่าเกณฑ์มาก 
2. ภาควิชาฯ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิตในท่ีประชุม
วิชาการ 

- - 

พืชไร่นา 1. มีสัดส่วนของเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่ออาจารย์ประจําสูง  
2. มีศักยภาพในการขอการ
สนับสนุนทุนวิจัยสูง 

ขาดการติดตามและ
ประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
แก่อาจารย์ใหม่ 

ควรติดตามและประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยแก่
อาจารย์ใหม่ 

พืชสวน 1. มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติจาํนวนมาก 
2. มีการสนับสนุนการทําวิจัยและ
การเสนอผลงานภายในภาควิชา 

- - 

โรคพืช 1.จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายในและภายนอกต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจันสูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมิน 
2.คณาจารย์ทุกท่านมีโครงการวิจัย
ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจ 

- - 

ส่งเสริมฯ - ควรพัฒนาให้คณาจารย์
ภายในภาควิชามีการแสวงหา
ทุนวิจัยให้มากข้ึน 

ควรกําหนดให้มีการบันทึกข้อมูล
โครงการวิจัยของคณาจารย์ภายใน
ภาควิชา ลงในฐานข้อมูลของ สวพ. 
มก. อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อ
การนํามาประเมินผล 

สัตวบาล มีเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

 - การนําเสนอในรูปเล่ม SAR ควร
ปรับปรุงการเขียนและการรวบรวม
เอกสาร ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ

สนล. คณะเกษตรมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
ด้านงานวิจัยสูง มีงบประมาณวิจัย
ต่อหัวสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
(636,272.34 บาท/คน) 

- ควรจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่บุคลากรด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กีฏวิทยา มีระบบและกลไกในการบริการ

วิชาการท่ีดี และมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการวิจัยมาก 

- ในรายวิชาบูรณาการควรจัดการเรียน
การสอนและบริการวิชาการร่วมด้วย 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เกษตรกลวิธาน มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ

ดีมาก และปฏิบัติได้จริง 
การประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบของการบริการ
วิชาการยังไม่ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการท้ังหมด 

ควรจัดให้นิสิตและผู้รับบริการ
ประเมินผลของการบูรณาการ และ
ประเมินผู้ให้บริการ (วิทยากร ) 

คหกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างชัดเจน มีการติดตาม 
ประเมินผล และนําไปพัฒนา
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

- - 

ปฐพีวิทยา มีการให้บริการทางวิชาการและความ
ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเกษตรกร ชมุชน และมีการบูร
ณาการงานบริการวิชาการ การเรียน
การสอน และงานวิจัย 

 - ควรจัดทําโครงการบูรณาการให้
ชัดเจนครอบคลุมตามตัวบ่งชี้ทุกด้าน 
และมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

พืชไร่นา 1. มีการบูรณราการงานวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
2. มีการประเมนโครงการบริการ
วิชาการและนําผลท่ีได้มาพัฒนา
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

- - 

พืชสวน - ขาดการนําผลการประเมิน
ผลสําเร็จการบูรณาการของ
งานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ไปปรับใช ้

ควรนําผลการประเมินผลสําเร็จการบูร
ณาการของงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป 

โรคพืช 1. มีการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน และ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
2. มีหน่วยงานและบริการโรคพืชท่ี
สามารถให้บริการและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

- ควรมีการกําหนดข้ันตอนของการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับบุคคล
เป้าหมายได้รับรู้อย่างกว้างขวาง 

ส่งเสริมฯ - ยังไม่พบการนําผลการ
ประเมินในข้อ 3 ไปทําการ
พัฒนากลไกหรือกิจกรรมให้
การบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 

สัตวบาล มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยได้
เป็นอย่างดี 

- - 

สนล. คณะเกษตรมีบทบาทในการ - - 
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ภาควิชา จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ให้บริการทางวิชาการเพ่ือการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่บุคคล
ท่ัวไป และกลุ่มองค์กรวิชาชีพ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สนล. - - ควรมีการกําหนด/ การสร้างมาตรฐาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการให้
ผู้เชี่ยวชาญและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
สนล. - - - 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
สนล. มีการนําข้อมูลทางการเงินไป

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และสถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงรวมถึงมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในคณะ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สนล. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย และการเข้ามามีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพ 

- ควรมีการแต่งต้ังผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะร่วม
เป็นกรรมการประกันคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ภาควิชากีฏวิทยา 

1. ควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการทุกโครงการให้จัดสรรค่าอํานวยการให้ 
มก. ด้วย 

2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในคณาจารย์ทีม่ีตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ ศ. และ รศ. 
ควรมีการสนับสนุนให้คณาจารย์รุ่นใหมส่่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติด้วย 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
1. ไม่มีผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
2. มีการจัดทํา Face book ของภควิชาเพ่ือช่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
3. ควรมีการพัฒนาระบบประเมิน website ของภาควิชา 
4. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

- ยังขาดการเสนอแผนสู่บุคลากรทุกระดับ นอกเหนือจากคณาจารย์ภายในภาควิชา 
- การจัดการความรู้ ควรต้ังประเด็นความรู้และการจัดเก็บเป็นลายลักษณอั์กษรและแบ่งปัน 

(บนเวปไซต์) ให้ครอบกระบวนการการประกันคุณภาพ 
- ภาควิชามีคณะกรรมการเทคโนโลยีแต่ยังไม่มีแผนชัดเจนในเรื่องของระบบสารสนเทศ 
- ควรมีการจัดการความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
16 

5. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร (ครบรอบปี 2557) เช่น ศึกษากลไกการปรับปรุง
หลักสูตร ดําเนินโครงการวิจัยสถาบัน 

6. ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุกภาคการศึกษา เช่น ดําเนินการทําสรุปหลกัสูตร (มคอ.7) 
7. เร่งดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปี 2555 
8. ในการจัดทําเลม่ SAR ควรมีการเขียนบรรยายรายละเอียดในเล่มให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
1. มีการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์นําเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ดี 
2. ควรมีการจัดทาํแผนสารสนเทศ และดําเนินงานตามท่ีกําหนดในกลยุทธ์ในหน่วยงาน 
3. ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการดําเนินงานของภาควิชาสู่บุคลากรทุกระดับ 
4. ควรจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

ทุกหลักสูตร 
5. มีการดําเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่ดี เพียงแต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
6. คณาจารย์ในภาควิชาควรกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.

มก. 
7. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน และแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงินที่เป็นรูปธรรม เพ่ือ

นําไปใช้ในการวางแผนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
ภาควิชาปฐพวิีทยา 

1. องค์ประกอบที่ 2 ควรมีการติดตามคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้นําความรู้ที่ได้พัฒนามาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (2.4 ข้อ 4) 

2. องค์ประกอบที่ 2 ควรแจ้งข้อมูลหัวหน้าภาควิชาฯ ใหแ้ก่สํานักทะเบียนเพ่ือให้สามารถเข้าใช้ข้อมูล
ประเมินการสอนอิเล็คทรอนิคส ์ในฐานะผูบ้ริหารได้ 

3. องค์ประกอบที่ 3 มีการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์เก่าที่หลากหลายช่องทางและทันสมัย 
4. องค์ประกอบที่ 3 ควรมีแนวทางการนําผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานไปปรับปรุง

การดําเนินงานในคราวถัดไปให้ชัดเจน 
5. องค์ประกอบที่ 7 การกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM) ควร

กําหนดให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตร 
6. ควรพิจารณาปรับลดจํานวนโครงการ/กิจกรรมลง และใหส้อดคล้องกับภารกิจหลักและแผนงาน 

ภาควิชาพชืไรน่า 
1. ควรสอดแทรกกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดจน 
2. ควรการการพัฒนาโครงการ พัฒนาสถาบัน สู่การเรียนรู้ทีชั่ดเจน 
3. ควรมีการจัดวาระการบริหารความเสี่ยงไว้ในการประชุมของภาควิชาฯ อย่างต่อเน่ือง 
4. ในองค์ประกอบที่ไม่ได้รายงานควรจะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของภาควิชาฯ 
5. ควรเก็บเอกสารหลักฐานให้ชัดและครบถ้วน 

ภาควิชาพืชสวน 
1.  ควรมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา รวมทั้ง มคอ.7  
2.  ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วนและง่ายต่อการตรวจสอบทุกองค์ประกอบ 
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ภาควิชาโรคพืช 
1. องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ควรมีการประเมินผลของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
- ควรมีการนําผลประเมิน ไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
2. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
- ควรมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของคณะ 
- ควรมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มีประสงการณ์ตรง มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยควรมีระบบรักษาความปลอดภัย 

4. ภาพรวม 
- การเขียนรายงานผลการดําเนินงานในรายงานประเมินตนเอง ควรระบุรายละเอียดของผลงาน

ให้ชัดเจน 
ภาควิชาสัตวบาล 

1 องค์ประกอบที่ 2 ควรเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นตัวบ่งช้ี/ช้ีวัด อย่างชัดเจนและสามารถ
ประเมินค่าได้ 

2 องค์ประกอบที่ 3 ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต โดยนําเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ตามวงจร PDCA  

3 องค์ประกอบที่ 6 ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณะ 

4 องค์ประกอบที่ 7 คณะกรรมการบริหารภาควิชา ควรมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้ 

5 องค์ประกอบที่ 7 ควรมีการพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
6 องค์ประกอบที่ 7 ควรมีการดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยง 
7 องค์ประกอบที่ 9 ควรรายงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 

1. ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 เกณฑ์ข้อที่ 3 เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการตรวจประเมินให้ใช้โครงการ/
กิจกรรม ที่นิสติเป็นผู้ดําเนินโครงการ 

2. ควรมีการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
ภาควิชากีฏวิทยา 
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1. มีระบบสารสนเทศ (Dropbox & การประเมินโดยใช้ G-mail) ในการสนับสนุนระบบประกัน
คุณภาพ 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
1. มีเวปไซต์เพ่ือรองรับคําขอบริการวิชาการ ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการตรง

กลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการเกษตรกลเข้มแข็ง เป็นแนวทางที่ดีในการจัดการความรู้และกจิกรรมส่งเสริม

ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในภาควิชา 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

1. มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าประกวดผลงาน 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 
3. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม "เทิดไท้องค์

ราชินี อาหารไทยก้องไกลท่ัวโลก" และ "Chef Champion The Reality game ขนมไทย (ลกู
ชุบชาววัง)" 

ภาควิชาปฐพวิีทยา 
1. องค์ประกอบที่ 3 มีช่องทางให้นิสิตเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพผ่านการดําเนินโครงการกิจกรรม

นิสิตโดยตัวนิสิตเอง 
2. องค์ประกอบที่ 3 มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เหนียวแน่นและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ภาควิชาพืชไรน่า 
1. มีเครือข่าวความร่วมมือทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ภาควิชาพืชสวน 
1. มีการเปิดโอกาสให้กับนิสิตในการสร้างสรรค์ผลงานจากโครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากการบูรณา

การงานการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนิสิต 
ภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร 

1. มีการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่ดีในทกุด้าน 
2. มีแผนการเงินที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอก 
3. มีนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของภาควิชาที่ชัดเจน 
4. บุคลาการสายสนับสนุนของภาควิชา มีความเข้าในในงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร ปีการศึกษา 2554 
19 

บทที่ 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร ตามรอบปีการศึกษา 2553 คณะ
เกษตร ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยแผนฯ 
ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2554 โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 8 กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 5 กิจกรรม 
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ผลประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร 

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 



50 ถ งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.0-2579-05884  ภายใน1291-2  
โทรสาร 0-2579-6152
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