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คํานํา 

 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    

พ.ศ. 2545 ระบุวา “…ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดําเนินงานเปน 3 
สวน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบ
ประกันคุณภาพที่สอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในซึ่งเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยเปน   2 รูปแบบ คือ 1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ดําเนินการตาม 9 องคประกอบ และ 
2. ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ  

ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร  เ ป น ห น ว ย ง า น ร ะ ดั บ ค ณ ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการสรางผลงานและ
ผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยครอบคลุมการ
ดําเนินงานในพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ไดรวบรวมผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 
ถึง 31 พฤษภาคม 2554 เพื่อสะทอนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และการประเมินตนเองตาม
ตัวบงชี้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยใน 9 องคประกอบ จํานวน 24 ตัวบงชี้ ซึ่งจะแสดงใหผูที่
เกี่ยวของทราบถึงผลการดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินใน
ระหวางวันที่  3-4 กรกฎาคม 2555 ไดรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดอยางชัดเจน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติสูการเปนสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาและการวิจัยข้ันสูง 

 

 

 
                        (นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล) 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย            
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัว
บงชี้  และ สมศ. 12 ตัวบงชี้  รวมทั้งหมด 36 ตัวบงชี้  ทั้งนี้คณะไดดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ
มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 36 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 และ 4 ซึ่งยังไมมีผลการ
ดําเนินงาน และ    ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 16.2 17 18.1 18.2 ซึ่งดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 
จํานวน36 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2554  พบวา ผลการประเมินตามกลุมตัวบงชี้ ดังนี้ 

กลุมของตัวบงช้ี ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้ของ มก. 23+1 ตัวบงชี ้ 4.45 ดี 
ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี ้ 4.43 ดี 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 12 ตัวบงชี ้ 3.70 ดี 

ภาพรวม 36 ตัวบงช้ี  4.20 ดี 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี ้

1. ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบงช้ี ดังนี ้
ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
2554 (เต็ม 5) 2553 2554 

สกอ.     

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 8 5.00 

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 9.64 13.63 5.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

7 7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 7 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ 5 7 5.00 
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บริการดานขอมูลขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นิสิต 

6 6 5.00 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

5 5 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 7 5.00 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
2554 (เต็ม 5) 2553 2554 

5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก
สังคม 

4 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

4 5 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 5 5.00 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

7 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3 4 4.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

3 5 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 6 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

3 7 5.00 

สมศ.     

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 3 ป 

88.298 91.36 4.57 

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร 

43.20 25.00 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5 5.00 

2. ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 10 ตัวบงช้ี ดังนี ้
ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 2553 2554 

สกอ.     
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2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 7 5.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

4 6 4.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

4 5 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

3 4 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4 5 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 8 4.00 

สมศ.     

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.90 3.95 3.95 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 2553 2554 

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4 4 4.00 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน 

3.88 4.04 4.04 

15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

3.77 4.43 4.43 

3. ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบงช้ี ดังนี ้
ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 2553 2554 

สกอ.     

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

111,762.71 103,238 2.87 

สมศ.     

6 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 82.35 11.36 2.84 

8 ผลการนําความรูและประสบการณจาก 100.00 20.00 3.33 
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การใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/การวิจัย 

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

5 3 3.00 

14 การพัฒนาคณาจารย 2.98 3.39 2.82 

4. ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 0 ตัวบงช้ี  

 

5. ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 2 
ตัวบงช้ี ดังนี ้
ตัวบงช้ี

ท่ี 

รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 2553 2554 

สกอ.     

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

2.353 0 0 

สมศ.     

7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

2.35 2.84 1.42 

  

 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีจุดแข็ง 4 ขอ และจุดออน 15 ขอ ซึ่งคณะไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงไวดังนี ้

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1.กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะสามารถสรางเสริมให
บัณฑิตเปนผู มีคุณธรรมจริยธรรม โดยพิจารณาจากผล
สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต 
พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.00 คะแนน 

ควรมีการวิจัยสถาบันดานกระบวนการผลิตบัณฑิตของ
คณะ  

2.คณะมีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ สอดคลองตามกรอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะควรมีการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
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ดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณ ตามศักยภาพของ
คณะ 

3.คณะมีโครงการ /กิจกรรมการทํานุ บํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 
นิสิต และบุคคลภายนอก 

คณะควรมีการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกอยางตอเนื่องตาม
ศักยภาพของคณะ 

4.บุคลากรของคณะมีความเขาใจในขอจํากัดดานการเงินของ
คณะ 

คณะควรใหความรูความเขาใจแกบุคลากรในเรื่อง
การเงินและงบประมาณเพ่ือสรางความเขาใจใหถูกตอง
ตรงกัน 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพื่อแกไขจุดออน 

1.ไมมีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผล คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง  ๆ

2.ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใช
บัณฑิตยังตองการใหพัฒนาบัณฑิตทางดานทักษะทาง
ปญญาและการคิดวิเคราะห 

คณะควรเพ่ิมพูนความรูและจัดอบรมเรื่องศักยภาพการ
สอนใหกับอาจารยผูสอนเพ่ือใหนิสิตเกิดทักษะทาง
ปญญา และฝกใหนิสิตคิดวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้น 

3.สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังอยูใน
เกณฑนอย 

 

4.สัดสวนของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังมีนอย จึง
ไมสามารถพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธคณะได 

คณะควรวางแผนพัฒนาคณาจารยเชิงรุก โดยเฉพาะ
การกําหนดกรอบการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยใหชัดเจน ภายใตขอจํากัดที่มีอยู 

5.ขาดการประเมินเชิงคุณภาพที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่
นิสิตไดรับจากการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยมีเฉพาะการ
ประเมินความพึงพอใจเทานั้น 

ฝายกิจการนิสิตควรจัดอบรมใหความรูวิธีการสราง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสําหรับใชประเมินโครงการ/กิจกรรม
ใหสามารถสะทอนประโยชนที่นิสิตไดรับจากการทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางแทจริง 

6.กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกา
ยังมีนอย 

คณะ ค ว ร เ พ่ิ ม กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณใหกับศิษยเกา เพ่ือใหศิษยเกามีความ
ผูกพันกับคณะ และเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะตอไป 

7.ขาดการวางแผนเชิงรุกดานการวิจัยและประเมินผลสําเร็จ
อยางชัดเจน 

คณะ คว ร จัดทํ า แ ผ นเ ชิ ง รุ ก ด า น ก า ร วิจั ย แ ล ะ มี
กระบวนการประเมินผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพื่อแกไขจุดออน 

8.ขาดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนที่ดี สงผลใหขอมูลดานนี้มีปรากฎนอยในขณะที่มี

คณะควร พัฒนาระ บบการเ ก็บขอ มูล ในการนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหสามารถรวบรวมขอมูลได
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ผลการดําเนินงานคอนขางมาก ครบถวนสมบูรณ 
9.การกําหนดนโยบายการบูรณาการทางวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย การติดตามและการประเมินผล
ความสําเร็จยังไมเปนระบบ 

คณะควรกําหนดนโยบายการบูรณาการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย และมีการติดตามและ
การประเมินผลความสําเร็จอยางเปนระบบ 

10.การรวบรวมขอมูลการบูรณาการดานการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยยังไมเปนระบบ 

 

คณะควรสรางกลไกการายงานและการจัดเก็บขอมูล
การบริการวิชาการ และการ   บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางเปนระบบ เชน ใหมีการระบุ
ชื่อโครงการบริการวิชาการที่ใชในการเรียนการสอนลง
ในแผนการสอนทุกรายวิชา และจัดใหมีการระบุรายชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่ประยุกตใชกับการวิจัยหรือย่ืน
ขอเสนอโครงการวิจัย 

11.กระบวนการถายทอดตัวบงชี้และคาเปาหมายลงสูระดับ
บุคคลยังไมเปนระบบชัดเจน 

คณะควรพัฒนากระบวนการในการถายทอดตัวบงชี้
และคาเปาหมายลงสูระดับบุคคลและควรประเมิน
ความมีประสิทธิผลของกระบวนการเปนประจําทุกป 

12.ยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 

 

คณะควรวางแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก โดยเฉพาะ
กระบวนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนทางวิชาการ 

13.คณะยังไมมีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) 

ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 

14.คณะยังไมมีระบบการประเมินความสําเร็จของการจัดการ
องคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

คณะควรจัดทําระบบการประเมินความสําเร็จของการ
จัดการองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

15.วิทยาเขตขาดระบบสารสนเทศเ พ่ือการตัดสินใจ
โดยเฉพาะทางดานการเงินและงบประมาณที่สามารถ
เชื่อมโยงใหหนวยงานภายในทราบขอมูลได  

วิทยาเขตควรจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในได 

 คณะควรจัดกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมที่ปฏิบัติงานแทน
บุคลากรเดิม 
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บทที่ 1  

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนภายใน
จังหวัดสกลนคร ไดจัดโครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 

ข้ึนเปนวิทยาเขตสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง
ครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 50 กอปรกับเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ไปสูภูมิภาคของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และฉบับที่ 
8 (พ.ศ.2540 - 2544) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 
2539 เปนวิทยาเขตแหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ พรอมทั้งไดรับพระบรมราชานุญาตอนุญาตใหใชตราสัญลักษณงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
เม่ือวันที่          15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงคกอตั้ง ดังนี้  

1) เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ เปนปที่ 50 ในป พ.ศ. 2539  

2) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของ
ประเทศไทย และพัฒนาใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  

3) เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือทางดานวิชาการแกโครงการตามพระราชดําริฯ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ และโครงการศิลปาชีพ ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง และแพรหลายอยางยัง่ยืน  

4) เพื่อเปนแหลงสรางกําลังคนที่มีคุณภาพดานการผลิตดานการเกษตร ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานอุตสาหกรรมเกษตร ดานวิศวกรรมศาสตร ดานบริหารจัดการ การตลาดและธุรกิจ ตลอดจนดาน
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เพื่อพัฒนาภูมิภาคแหงนี้ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาการเกษตรกาวหนาและอุตสาหกรรมสงออก ใน
รูปแบบอนุรักษในภูมิภาคอินโดจีนหรือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจตอไป  

5) เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย รวบรวมขอมูลและใหบริการวิชาการดานการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ การอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ไดจัดตั้งเพื่อเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2543 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ตั้งแต



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

8 

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543  โดยเร่ิมจากรับผิดชอบการเรียนการสอน 2 สาขา คือ 

1. สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

   -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) 
2. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

             -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

 

 

 ปจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มี 2 สาขา เพื่อจดัการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) 

2. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวดังนี ้
 วิสัยทัศน 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม เปนศูนยกลางวิชาการและวิจัยชั้นนําดานเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ สรางเครือขายและถายทอดองค
ความรูเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น พรอมทั้งสืบสานภูมิปญญาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันด ี

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพรอมดวยความรูและคุณธรรม มีความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในระดับ
สากล สอดคลองกับการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล 

2. วิจัยและสรางเครือขายเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร             
ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาไทย 

4. สืบสาน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมใหยั่งยืนสืบไป 

5. พัฒนาเอกลักษณทางวิชาการ และชื่อเสียงของคณะไปสูความเปนผูนําดานเกษตรปลอดภัยและ
อาหารปลอดภัย 

เปาประสงค 

1. บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความชํานาญทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม 

2. ผลงานวิจัยที่เปนเอกลักษณของคณะและสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน 

3. งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

4. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของสังคม 

 

 

1.3 เอกลักษณของคณะ 

- เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาต”ิ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.) 

 

- เอกลักษณของคณะ 
คณะ ทอ.  มุงพัฒนาดานเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อความกินดีอยูดีของชาต ิ

 

- อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สํานึกด ี        มุงม่ัน        สรางสรรค     สามัคคี 
 (Integrity)  (Determination) (Knowedge Creation)  (Unity) 

IDKU : Identity of  Kasetsart University 
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1.4 แผนงานประจําปของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภท

งบ
รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบ
แผนดิน 

เงินรายได งบ
อื่
น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความชํานาญท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม  

ฝายวิชาการ                                     

1 โครงการเสริมสรางความรูดาน
อุตสาหกรรมเกษตรและดูงานนอกสถานท่ี 

อ.รชา                           150,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสาขา
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

อ.ชื่นจิต                           120,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทรัพยากรเกษตร) 

อ.ดร.วิมล
นันทน 

                          20,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

4 โครงการฝกงานเบ้ืองตนนิสิตทรัพยากร
เกษตร 

อ.ภาคภูม ิ                           50,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

5 โครงการฝกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

อ.ดร.พร
ทิพย 

                          50,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

6 โครงการฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

อ.พัชชา                           50,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 
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7 โครงการฝกงาน I สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

อ.อริสรา                           20,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวนเงิน (บาท) 

ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบ
แผนดิน 

เงินรายได งบ
อื่
น 

8 โครงการฝกงาน II สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร  

(บริษัทจําลอง) 

ชาติสยาม                           10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 100 

9 โครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิค
การวิจัยดีเดน ประจําป 2554 

ผช.วิชาการ 

+ หทัย
กานต 

                          5,000   งบอุดหนุ
น 

มีผลงานของ
นิสิตเขารวม
ประกวด 

1

0 

โครงการสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อ
สรางความรูความเขาใจในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน พัฒนาส่ือการเรียนรูของผูเรียน 

และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (KM) 

ผช.วิชาการ 

+ หทัย
กานต 

                          20,000   งบอุดหนุ
น 

รอยยละของ
ผูเขารวม 80 

1

1 

โครงการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ผช.วิชาการ 

+ หทัย
กานต 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยยละของ
ผูเขารวม 80 

1

2 

โครงการพัฒนาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒ ิ ผช.วิชาการ 

+หทัย
กานต 

                          30,000   งบอุดหนุ
น 

มีรายวิชาเจา
รวมประเมิน
อยางนอย 2  

1

3 

โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ 

ผช.วิชาการ 

+ หทัย
กานต 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยยละของ
ผูเขารวม 80 

1

4 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
แกนิสิต 

อ.ดร.
ภิญญารัตน 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยยละของ
ผูเขารวม 20 
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ฝายกิจการนิสิต                                     

1 โครงการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรแก
นิสิต 

ผช.กิจการ
นิสิต +  

อ.ภานุวัฒน  
+ ยุทธกร 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยยละของ
ผูเขารวม 20 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวนเงิน (บาท) 

ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบ
แผนดิน 

เงินรายได งบ
อื่
น 

2 โครงการเสริมสรางทักษะและ
ประสบการณทํางานเพื่อการทํางานใน
อนาคต 

ผช.กิจการ
นิสิต +  

ยุทธกร 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 70 

3 โครงการคืนสูเหยา ชาว ทอ.  
(NRAI Home Coming)  

ผช.กิจการ
นิสิต + 

ยุทธกร 

                          30,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
ผูเขารวม 70 

4 โครงการคณบดีพบนิสิต คณะ ทอ. ผช.กิจการ
นิสิต + 

ยุทธกร 

                          5,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวม 70 

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํากิจกรรม
นิสิต ครั้งท่ี 1 

ผช.กิจการ
นิสิต + 

ยุทธกร 

                          10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
ผูนํานิสิตท่ี
เขารวม 50 

6 โครงการ U&IRV นิภาพร                           5,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวมรอยละ 
70 
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7 โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแหงชาติ 
ครั้งท่ี 28 

สโมสรนิสิต                           20,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
รายการท่ีเขา
รวมไดรับ
รางวัล 2 

รายการ 

8 โครงการเกษตรสัมพันธ ครั้งท่ี 4 สโมสรนิสิต                           5,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขา
รวมรอยละ 
70 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวนเงิน (บาท) 

ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบ
แผนดิน 

เงินรายได งบ
อื่
น 

9 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการแก
นิสิต (กวดวิชา) 

สโมสรนิสิต                           4,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

1

0 

โครงการโตวาทีนิสิตใหม "เอกลักษณ 
นิสิต ทอ ควรเปนอยางไร" 

สโมสรนิสิต                           3,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
โครงการรอย
ละ 50 

1

1 

โครงการออมอกสูไออุน ประจําป 2554 สโมสรนิสิต                           20,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

1

2 

โครงการ NRAI Night Party ครั้งท่ี 5 สโมสรนิสิต                           10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

1

3 

โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตร ี สโมสรนิสิต                           10,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 
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1

4 

โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธนิสิตและ
บุคลากรคณะ ทอ. (NRAI Sport Day 

2010-2011) 

สโมสรนิสิต                           8,000   งบอุดหนุน รอยละของ
นิสิตและ
บุคลากรท่ีเขา
รวมรอยละ 
70 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย                                     

1 โครงการทุนสนับสนุนการทําวิจัยคณะ 

ทอ. ประจําป 2554 

ผช.วิจัยฯ                           100,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
บุคลากรท่ี
เสนอขอทุ60 

2 โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย ผช.วิจัยฯ                           10,000   งบ
รายจาย

อื่น 

รอยละของ
บุคลากรท่ี
เสนอขอทุน 
60 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

   

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "แนว
ทางการทําวิจัยสูการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา" (KM) 

ผช.วิจัยฯ                           10,000   งบ
รายจาย

อื่น 

รอยละของ
บุคลากรท่ีเขา
รวมรอยละ 
80 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการท่ีเขมแข็งตามความตองการของชุมชน 

ฝายบริการวิชาการ                                     

1 การผลิตปุยอินทรียคุณภาพเชิงพาณิชย
จากวัสดุในทองถ่ิน เพื่อการทําเกษตร
ปลอดภัย 

อ.เจษฎา                         52,700     งบอุดหนุ
น 

คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 
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2 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช อ.ดร.
ภิญญารัตน 

                        60,000     งบอุดหนุ
น 

คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

อ.ดร.อร
อนงค 

                        50,000     งบอุดหนุ
น 

คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมี ในการ
ปองกันแมลงศัตรูพืช” 

อ.ศุภสิทธ์ิ 
+  

เจริญศร ี

                        39,000     งบอุดหนุ
น 

คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและ
เพิ่มผลผลิตออย” 

อ.ศุภสิทธ์ิ                         70,000     งบอุดหนุ
น 

คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 

6 การจัดการฟารมสูวิถีชีวิตพอเพียง อ.พัชชา                         70,000       คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกวา 
3.51 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

   

7 การจัดการการใชสารฆาเชื้อทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

อ.ดร.รชา                         50,000     งบอุดหนุน คะแนนความ
พึงพอใจ
มากกวา 3.51 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของทองถ่ิน 

ฝายกิจการนิสิต                                     

1 โครงการคายคุณธรรมสําหรับนิสิตใหม 
ประจําป 2554 

ผช.กิจการ
นิสิต + 

ยุทธกร 

                          30,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

2 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม ทอ. สู
บัณฑติท่ีพึงประสงค (การตรงตอเวลา/
การแตงกาย/การมีสัมมาคารวะ) 

ผช.กิจการ
นิสิต + 

ยุทธกร 

                          5,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

3 โครงการเก่ียวขาว สโมสรนิสิต                           15,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

4 โครงการรับนองเชิงสรางสรรคสาน
สัมพันธวิถีไทย (ปลูกขาว) 

สโมสรนิสิต                           25,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

5 โครงการ Freshy ทอ. อาสาพัฒนาศาสน
สถานและชุมชน  

สโมสรนิสิต                           5,000   งบอุดหนุ
น 

รอยละของ
นิสิตท่ีเขารวม
รอยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง                                     

1 โครงการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ ทอ. ประจําป 2554 

ผช.ประกันฯ 

 +  

ปทุมวดี 

                          20,000   งบ
รายจาย

อื่น 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
มากกวา 
3.51 

 

โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 
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2 โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
ประจําป 2554 

ผช.ประกันฯ 

 + หทัย
กานต 

                          20,000   งบรายจาย
อื่น 

ไดแผนบริหาร
ความเสี่ยง
ประจําป 2554 

3 โครงการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ผช.ประกันฯ 

 + ปทุมวดี 
                          10,000   งบอุดหนุน มีบุคลากร

ไดรับรางวัล
ครบทุกรางวัล 

ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ                                     

1 โครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพื่อการทําวิจัย 

การฝกงาน กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

ผช.วิเทศ
สัมพันธฯ +  

อ.ดร.สุริยัณห 

                          100,000   งบรายจาย
อื่น 

จํานวนนิสิตท่ี
เขารวมอยาง
นอย 3 คน 

2 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Prof.) 

ผช.วิเทศ
สัมพันธฯ +  

อ.ดร.
กรรณิการ 

                          100,000   งบรายจาย
อื่น 

ตอนรับ
อาจารย
ตางประเทศ
อยางนอย 1 

คร้ัง 
3 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก  

(NRAI Road Show ) 

ผช.วิเทศ
สัมพันธฯ 

                          25,500   งบรายจาย
อื่น 

จํานวน
โรงเรียนท่ี
ประชาสัมพัน
ธอยางนอย
ครอบคลุม
ภาคอีสาน
ตอนบน 

4 โครงการเปดบาน ทอ. (NRAI Open House) ผช.วิเทศ
สัมพันธฯ 

                          24,500   งบรายจาย
อื่น 

จํานวน
นักเรียนท่ี
สนใจเขารวม
อยางนอยรอย
ละ 70 จากท่ี
สมัครเขารวม 

งานบริหารบุคคล                                     

1 โครงการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรจัดทํา
เอกสารประกอบการกาวสูตําแหนงทาง
วิชาการ (ท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

ผช.วิชาการ 

+ สรญา 

                          20,000   งบอุดหนุน มีบุคลากรท่ี
เสนอขอ
กําหนด
ตําแหนงทาง
วิชาการ 
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โครงการหลัก / โครงการยอย 
ผูรับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
งบ

รายจาย 

ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

   

2 โครงการสงเสริมการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย ประจําป 2554 

ผช.วิชาการ 
+ สรญา 

                          5,000   งบรายจาย
อื่น 

คณาจารยเขา
รวมอยางนอย
รอยละ 80 

3 โครงการสัมมาทิฐิประจําป 2554 สรญา                           100,000   งบรายจาย
อื่น 

บุคลากรเขา
รวมรอยละ 
80 

4 โครงการเสวนาแสดงความคิดเห็นจาก
ภายนอกตอผลการดําเนินงานของคณะ 

(ประชาพิจารณ) 

คณบดี + 

สรญา 
                          20,000   งบรายจาย

อื่น 

ไดขัอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ
จากภายนอก 

งานนโยบายและแผน                                     

1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2559 (จัดทําแผน + เอกสารหนังสือแผน
ยุทธศาสตร) 

คณบดี + 

ปทุมวดี 

                          60,000   งบรายจาย
อื่น 

ไดรางแผน
ยุทธศาสตร
คณะ 

2 โครงการจัดทํารายงานประจําป 2553  

(NRAI Annual Report 2010) 

ปทุมวดี                           5,000   งบรายจาย
อื่น 

ไดรายงาน
ประจําป 2553 

งานอื่นๆ                                     

1 โครงการจัดทําหนังสือครบรอบ 1 ทศวรรษ 
คณะ ทอ. 

รศ.ดร.สุภา
พร 

                          150,000   งบรายจาย
อื่น 

ไดหนังสือ
ครบรอบ 1 

ทศวรรษ 

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเปนเจาภาพกีฬา 4 

จอบ 

จีระศักด์ิ                           35,000   งบรายจาย
อื่น 

ไดเขารวม
กีฬา 4 จอบ 

3 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฝกงาน II ผศ.ดร.
อนุกูล 

                          20,000   งบรายจาย
อื่น 

คะแนนความ
พึงพอใจ
มากกวา 3.51 

4 โครงการ 5 ส (สาขา+ธุรการ) สาขา + 

ธุรการ 
                          15,000   งบอุดหนุน คะแนนความ

พึงพอใจ
มากกวา 3.51 
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รวมงบประมาณทุกประเด็นยุทธศาสตร                         391,700 1,635,000 0     

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 (บาท) 
1. การดําเนินงานและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา      

* ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ เพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ ประจําป 2554 

ม.ค.-ก.พ.54 - คุณเสาวคนธ 

* แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทอ ประจําป 2554 ม.ค.-ก.พ.54 - ปทุมวดี 

* สงตารางกําหนดการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอยของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2554 

มี.ค.54 - ปทุมวดี 

* ประเมินคุณภาพภายในสาขาของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2554 มิ.ย.54 12,000 คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

* แจงสาขาใหจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะลงในแบบฟอรม สปค.01 

 

มิ.ย.54 - คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

* รับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ประจําป 2554 จากมก. มิ.ย.54 - คุณเสาวคนธ 
2. การดําเนินงานและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ      

* ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ เพื่อกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในแบบกรอกขอมูลพื้นฐานเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ปการศึกษา 255๔ 

พ.ค.-มิ.ย.54 - คุณเสาวคนธ 

* รวบรวมขอมูลดิบของสาขาเพื่อใชเปนขอมูลดิบสําหรับการทําประกันคุณภาพของคณะในรอบปการศึกษา 255๔ มิ.ย.5๔ - คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

* ทํารายงานการประเมินตนเองคณะ ทอ (SAR) ปการศึกษา 255๔ มิ.ย.5๔ - คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

* สงขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Common Data Set) ใหสํานักประกันคุณภาพ มก. มิ.ย.5๔ - ปทุมวดี 
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* สงรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2554 ใหสํานักประกันคุณภาพ มก. มิ.ย.5๔ - ปทุมวดี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

* สงแบบเก็บขอมูลดิบปการศึกษา 255๔ ใหสํานักประกันคุณภาพ มก. มิ.ย.-ก.ค.5๔ - ปทุมวดี 

* รับการประเมินคุณภาพภายในของคณะทอ ปการศึกษา 255๔ ก.ค.5๔ 8,000 คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

* คณะกรรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเบื้องตน ก.ค.5๔ - ปทุมวดี 

* รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทอ ปการศึกษา 255๔ ส.ค.5๔   คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

3. ดําเนินงานประสานงานการประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานภายนอกทั้ง สกอ. และ สมศ.      

* จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก สกอ. และ สมศ. ม.ค.-มี.ค.5๔ - ปทุมวดี 

* รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. และ สมศ. เม.ย.-พ.ค.5๔ - คุณเสาวคนธ+ ปทุมวดี 

4. แผนการดําเนินงานใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ      

* จัดโครงการสรางความรูความเขาใจในดัชนีประเมินคุณภาพภายในประจําป 2555๔ แกบุคลากรคณะ ทอ. ม.ค.-มี.ค.5๔ 10,000 อ.โสรยา 

* จัดโครงการสรางความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต ประจําป 255๔ ม.ค.-มี.ค.5๔ 10,000 ปทุมวดี 
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1.6     โครงสรางการบริหารงานของคณะ 
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รองคณบดี

คณบดี

หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ผูชวยคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธและ

ประชาสัมพันธ

หัวหนาสํานักงานคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

/ИĞĘÞĹ×ďğ×И0332И–05ИđĘ̧̄ ď̆ĞИ0332

ผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพและ

บริหารความเสี่ยง

ผูชวยคณบดี

ฝายกิจการนิสิต

และกิจการ
พิเศษ

ผูชวยคณบดี

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ

หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
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รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

และประชาสัมพันธ

คณบดี

หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ผูชวยคณบดี
ฝายแผน

และบริหาร
ความเสี่ยง

หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

ผูชวย
คณบดีฝาย

ประกัน
คุณภาพ

ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนานิสิต

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ

หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

27 −Ď×ćď̆ĞИ2554 –31 ¼Şč₣ď̆ĞИ2555
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ (วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555) 

 

 
นางสาวอรอนงค  ฐาปนพันธนิติกุล 

คณบด ี

 
นางจินตนา  ตะยวน 

ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง  

 
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 
นางสาววิมลนันทน กันเกต ุ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 
นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 

 
นายธนพร  ขจรผล 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
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นางสาวสุขุมาภรณ  ศรีเผด็จ 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

 
นายศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช 

หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

 
นายเกรียงไกร พัทยากร 

หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

 
นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะ 

 
 

คณะกรรมการประจําคณะ 

1. ผูชวยศาสตราจารยอนุกูล  วัฒนสุข  ที่ปรึกษา 

2. นายธีระยุทธ  จันทะนาม  ที่ปรึกษา 

3. นายสิทธิชัย  ฮะทะโชต ิ  ที่ปรึกษา 

4. นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล  คณบด ี  

5. นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ  รองคณบดีฝายบริหาร 
6. นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
7. นางจินตนา  ตะยวน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
8. นางสาววิมลนันทน กันเกต ุ   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
9. นางสาวสุขุมาภรณ ศรีเผด็จ   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
10. นายธนพร  ขจรผล   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

11. นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ   ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
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12. นายศุภสิทธิ ์ สิทธาพานิช  หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

13. นายเกรียงไกร พัทยากร  หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
14. นางสาวโศรยา แสนเมือง  ตัวแทนสายวิชาการ 
15. นางสาวอมรรัตน อุปพงศ   ตัวแทนสายสนับสนุน 

16. นางสาวปทุมวด ี ศรีประทุมวงศ  เลขานุการคณะ 

17. นายภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต  เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

18. นางสาวสรญา วิรงค   ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ  

1. คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  กรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง  กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
8. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   กรรมการ 
9. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
10. เลขานุการคณะ     กรรมการ 
11. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสรญา วิรงค     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการการพัฒนานิสิตเขาสูประชาคมอาเซียนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการ 
5. นางสาวภิญญารัตน   กงประโคน    คณะกรรมการ 
6. นายสุริยัณห    สุภาพวานิช     คณะกรรมการ 
7. นางสาวกรรณิการ   วงษพานิชย    คณะกรรมการ 
8. นายรชา   เทพษร      คณะกรรมการ 
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9. นายจีระศักดิ์   ฆองเดช     คณะกรรมการ 
10. นายโก   ยาลัย      คณะกรรมการ 
11. นายกสโมสรนิสิต      คณะกรรมการ 
12. เลขานุการสโมสรนิสิต     คณะกรรมการ 
13. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    เลขานุการคณะกรรมการ 
14. นางสาวหทัยกานต   วินิจนัยภาค    ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 

3. นางสาวกรรณิการ   วงษพานิชย    ประธานคณะกรรมการ 
4. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    รองประธานคณะกรรมการ 
5. นายวัชรวิทย   มีหนองใหญ     คณะกรรมการ 
6. นางสาวชื่นจิต   แกวกัญญา     คณะกรรมการ 
7. นายสิทธิชัย   ฮะทะโชต ิ     คณะกรรมการ 
8. นายภานุวัฒน   คัมภีราวัฒน     คณะกรรมการ 
9. นายวัชระ   เมืองนาค      คณะกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา 

๒. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    ที่ปรึกษา 

๓. รองศาสตราจารย ดร.สิรี   ชัยเสรี    ผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ยุพิน   แวงสุข    ผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นางจินตนา   ตะยวน      ประธานกรรมการ 
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๖. นางสาวชุลีพร   ชํานาญคา     กรรมการ 
๗. นายศุภรินธร   มหาสวัสดิ ์     กรรมการ 
๘. นางสาวอาภัสสร   ศิริจริยวัตร     กรรมการ 
๙. นางสาวอริสรา   โพธิ์สนาม     กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  กรรมการ 
๔. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
๕. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     กรรมการ 
๗. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
๘. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๙. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๑๐. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู ช ว ย เ ล ข า นุ ก า ร 
 

 

 

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา  

๒. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๓. นางสุรัสวดี พรหมอยู      รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นางปยมาศ ผองแกว      กรรมการ 
๗. นางอรัญญา พรหมกูล      กรรมการ 
๘. นางอัมพร  ศรีคราม      กรรมการ 
๙. นางสาวอัญชัน  ไตรธิเลน     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา  

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา  

๒. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นางสาวชื่นจิต  แกวกัญญา     กรรมการ 
๗. นางสาวอริสรา  โพธิ์สนาม     กรรมการ 
๘. นางสาวหทัยกานต  วินิจนัยภาค    กรรมการ 
๙. นายกสโมสรนิสิต      กรรมการ 
๑๐. เลขานุการสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๑. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา  

๒. ผูชวยคณบดีฝายพฒันานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชื่นจิต  แกวกัญญา     รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นายพิชาด เขจรศาสตร     กรรมการ 
๗. นายโก ยาลัย       กรรมการ 
๘. นายจีระศักดิ์  ฆองเดช      กรรมการ 
๙. นางสาวนิภาพร เมษา      กรรมการ 
๑๐. ตัวแทนจากสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๑. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    กรรมการและเลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา  

๒. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชื่นจิต  แกวกัญญา     รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
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๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นายพิชาด เขจรศาสตร     กรรมการ 
๗. นางสาวอริสรา โพธิ์สนาม     กรรมการ 
๘. นายโก ยาลัย       กรรมการ 
๙. นายจีระศักดิ์  ฆองเดช      กรรมการ 
๑๐. นางสาวนิภาพร เมษา     กรรมการ 
๑๑. นายกสโมสรนิสิต      กรรมการ 
๑๒. เลขานุการสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๓. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 

๒. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ     กรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร     กรรมการ 
๕. หัวหนางานจัดการศึกษาและพัฒนานิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ กรรมการ 
๖. หัวหนางานจัดการศึกษาและพัฒนานิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 
๗. นางสาวหทัยกานต วินิจนัยภาค      ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ  

 

คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปรึกษา 

๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   ที่ปรึกษา 

๓. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   ที่ปรึกษา 

๔. นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย    ประธานกรรมการ 
๕. นายสุริยัณห  สุภาพวานิช    รองประธานกรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย ฮะทะโชต ิ     คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 
๗. นางปยมาศ ผองแกว     คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 
๘. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร   คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 
๙. นายวัชรวิทย มีหนองใหญ    คณะทํางานฝายแนะแนวการศึกษา 

๑๐. นายภานุวัฒน คัมภีราวัฒน    คณะทํางานฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
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๑๑. นายรชา  เทพษร     คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธตางประเทศ 

๑๒. นางสาวภิญญารัตน กงประโคน   คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธตางประเทศ 

๑๓. นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน    คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะกรรมการฟารมสัตว 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปรึกษา 

๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   ที่ปรึกษา 

๓. นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย    ผูจัดการฟารมสัตว 
๔. นางปยมาศ ผองแกว     รองผูจัดการฟารมสัตว 
๕. นายพิชาด เขจรศาสตร    รองผูจัดการฟารมสัตว 
๖. นางสาวชื่นจิต แกวกัญญา    กรรมการ 
๗. นายสิทธิชัย ฮะทะโชต ิ     กรรมการ 
๘. นายวัชรวิทย มีหนองใหญ    กรรมการ 
๙. นายธีระยุทธ  จันทะนาม    กรรมการ 
๑๐. นายวัชระ  เมืองนาค     กรรมการ 
๑๑. นายทักสินธุ ทองสะอาด    กรรมการ 
๑๒. นายภานุวัฒน คัมภีราวัฒน    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง  รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   กรรมการ 
9. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   กรรมการ 
10. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
11. นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ   กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง   กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
9. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
10. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
11. หัวหนางานประกันคุณภาพสาขาทรัพยากรเกษตร  กรรมการ 
12. หัวหนางานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
13. นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นายโก ยาลัย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ   ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเส่ียง   กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
9. นายภานุวัฒน คัมภีราวัฒน     กรรมการและเลขานุการ 
10. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
- ดานการผลิตบัณฑิต 
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  สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เปดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตร) 
  สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ อยูในระหวางจัดทําหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) 
  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จะเปดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมจํานวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดผลักดันและกระตุนใหอาจารยผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยที่อยูใน
กระบวนการพจิารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน คือ อาจารยเจษฎา เตชมหาศรานนท และมีอาจารยที่
เสนอขอประเมินการเรียนการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 คน คือ อาจารยชื่นจิต แกว
กัญญาอาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ และอาจารยสุรัสวดี พรหมอยู 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดสนับสนุนใหนิสิตไดพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูโดยสงนิสิตไปฝกงานยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยในปการศึกษา 2554 ไดสงนิสิตสาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ ไปฝกงานที่ University of Tokyo ประเทศญี่ปุน จํานวน 2 คน  

 
 

  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไดมุงเนนใหนิสิตมีความคิดสรางสรรคและเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกหองเรียนมาปรับใชใหเกิดประโยชน กลาวคือ ในรายวิชาฝกงาน II สําหรับนิสิตชั้นปที่ 4 ไดจัดตั้ง
บริษัทจําลอง โดยแบงออกเปน 3 บริษัท และทางสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไดสงนิสิตเขารวมประกวด
เมนูอาหารในงาน “บอกรักพอที่ภูพาน ยลดอกไมงามที่หนองหาร เที่ยวงานล้ิมรสโคขุน ละมุนน้ําหมากเมา ใต
แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนคร” ซึ่งไดรับรางวัลดังนี้ 

1. บริษัท KU Fresh Food จํากัด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดเมนูไกดําภูพาน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคํา 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดเมนูกวยเตี๋ยวบกเนื้อยาง 
- รางวัลชมเชย สุดยอดเมนูกวยเตี๋ยวบกเนื้อยาง 
- รางวัลชมเชย สุดยอดเมนูกวยเตี๋ยวบกเนื้อยาง 
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2. บริษัท Kaset Driry จํากัด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเมนูกวยเตี๋ยวบกเนื้อยาง 
- รางวัลชมเชย   สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคํา 

      
ดานการวิจัย 

 บุคลากรสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพไดรับทุนวิจัยจากหลายแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก
และมีความหลากหลายของสาขาที่ทําการวิจัยและผลงานดานการวิจัยไดรับการยอมรับทั้งการตีพิมพในวารสาร
และการประชุมทางวิชาการ 

 
การสรางความรวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

 

  
การสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัย 

 

- บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับรางวัลผลงานดานการวิจัย ดังนี ้
1. อาจารย ดร.อัมพร  ศรีคราม ไดรับรางวัลลําดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพระดับ

นานาชาติที่มีคา Impact Factor  สูงในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําป 2554 

2. อาจารย ดร.สุริยัณห  สุภาพวานิช  ไดรับรางวัลลําดับที่ 3 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ 
ระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor  สูงในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําป 2554 
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ดานการบริการวิชาการ 
  บุคลากรสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มีกิจกรรมใหบริการวิชาการที่มีความหลากหลายและ
ตรงตามความตองการของชุมชน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภายนอกติดตอใหอาจารยในสาขาเปนผูฝกอบรมและ
วิทยากรจํานวนมาก  

    
การใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก (โดยอาจารยภานุวัฒน คัมภีราวัฒน) 

  
 
 
 

  
การใหบริการวิชาการ (โดย อาจารย ดร.วิมลนันทน กันเกตุ) 
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การใหบริการวิชาการโดยการมีสวนรวมของนิสิตของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

 

 
การใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ 3 คณะและรวมกับชุมชน โครงการดาวลอมเดือน 

 

  บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีกิจกรรมใหบริการวิชาการที่มีความหลากหลายและตรง
ตามความตองการของชุมชน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภายนอกติดตอใหอาจารยในสาขาเปนผูฝกอบรมและ
วิทยากรจํานวนมาก  
 

 

 

 

1.9 ขอมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 ขอมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภท       ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมา
ณแผนดิน 

13,899,264 13,899,264 - 12,990,276 14,074,464 -1,084,188 2,349,200 2,347,780.49 1,419.51 
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งบประมา
ณเงิน
รายได 

5,866,724* 6,295,821 -429,097 6,239,567** 5,097,601 1,141,966 3,977,412.80*** 6,306,255.93 -2,328,843.13 

รวม (บาท) 19,765,988 20,195,085 -429,097 19,229,843 19,172,065 57,778 6,326,612.80 8,654,036.42 -2,327,423.62 

หมายเหตุ: ขอมูลจากฝายคลัง สํานักงานวิทยาเขต 

   

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
รายการ ปงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 19,765,988 19,229,843 6,326,612.80 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 16,432.80 

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ 
อาคาร สถานที่และที่ดิน 

19,521,096.85 18,094,525.39 6,840,286.42 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 673,988 1,059,623 1,813,750.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 

คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย - - - 

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ 

- - - 

เงินเหลือจายสุทธ ิ - - - 

สินทรัพยถาวร - - - 

หมายเหตุ: ขอมูลจากฝายคลัง สํานักงานวิทยาเขต 

 

 รายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 

1. งบประมาณแผนดิน - 1. งบบุคลากร 1,336,100.00 

2. งบประมาณเงินรายได 6,993,745.00 2. งบดําเนินงาน 1,700,000.00 

3.  3. งบลงทุน 1,800,000.00 

4.  4. งบอุดหนุน 1,375,000.00 

5.   5. งบอื่นๆ 700,000.00 

รวมประมาณการรายรับ 
(บาท) 

6,993,745.00 รวมประมาณการรายจาย 
(บาท) 

6,911,100.00 
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1.9.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ปการศึกษา 2552-2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร  

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ รวม ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 2 - 2 2 - 2 4 - 4 

- หลักสูตรภาษาไทย 2 - 2 2 - 2 4 - 4 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - 1 - 1 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - 1 - 1 

รวมท้ังหมดทุกระดับ 2 - 2 2 - 2 5 - 5 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 2 - 2 2 - 2 5 - 5 

 จํานวนหลกัสูตรท่ีเปดสอนประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปด
สอน 
() 

ไมเปด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 
() 

นานาชาติ
() 

สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ        

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตร) 

ปริญญาตรี       

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต) 

ปริญญาตรี       

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) 

ปริญญาโท 

แผน ก 
      

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร        

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปริญญาตรี       

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ) 

ปริญญาตรี       

รวม 5 5  5  5  

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย 

1.9.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรท่ีเปดสอน) 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รวม 

ป.โท ป.เอก 
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ     

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) 48 - - 48 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ
ผลิต) 

3 - - 3 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร) - 1 - 1 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร     

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 39 - - 39 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) 12 - - 12 

รวม 102 1 - 103 
 

1.9.4 จํานวนบุคลากร  
 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 
2553 2554 

1.บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท 30 26 

ปริญญาเอก 14 18 

รวม 44 44 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท 30 26 

ปริญญาเอก 14 18 

รวมท้ังหมด 44 44 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - 
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ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 
2553 2554 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวมท้ังหมด - - 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 19 19 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 31 50 

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  14 13 

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 63 63 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

และคุณวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554 (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 
วุฒิการศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 

(คน) 

ผลรวม
คาถวง
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

ตําแหนงทางวิชาการ คา
น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 

อาจารย 0 - 2 24 5 19 43 143 

ผูชวยศาสตราจารย 1 - 3 0 6 1 1 6 

รองศาสตราจารย 3 - 5 0 8 0 0 0 

ศาสตราจารย 6 - 8 0 10 0 0 0 

ผลรวมจํานวน (คน) - 24 20 44  

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 
(คะแนน) 

- 48 101  149 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย  
(ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา หารดวย จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด) 

= 149/44 

= 3.39 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารย 6 คะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

= 3.39 x 5  

  6 

=  2.82 
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 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ใชขอมูลกองการ
เจาหนาท่ี) 

สาขา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย รวม 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

- 15 11 26 - - - - - - - - - - - - - 15 11 26 

สาขาเทคโนโลยี 

การอาหาร 
- 9 8 17 - - 1 1 - - - - - - - - - 19 9 28 

รวมทั้งหมด - 25 19 43 - - 1 1 - - - - - - - - - 34 20 54 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 24 19 43 - 1 - - 1 

2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 

3 นอยกวา 6 เดือน - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาตอ  - - - - - - - - - 

5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - 24 19 43 - 1 - - 1 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 24 19 43 - 1 - - 1 

หมายเหต ุ: FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2554 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 

หนวยงาน ชํานาญงาน ชํานาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ อ่ืนๆ รวม 
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<ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท 
สํานักงาน
คณบด ี

- - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 4 - 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 6 1 1 6 1 

สาขาเทคโนโลยี 
การอาหาร 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 5 1 1 5 1 

รวม - - - - - - - - - - - - - - - 2 15 2 2 15 2 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
 

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 
2554 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ใชขอมูลคณะ) 

หนวยงาน ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ รวม 

สํานักงานคณบดี 1 2 2 - 4 

สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 3 8 5 - 15 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 6 3 - - 8 

รวม 10 13 7 - 27 

 

1.9.5  จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
(ใชขอมูลวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 

สาขา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมท้ังหมด 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ (รวม) 

72 - 72 60 - 60 59 - 59 47 - 47 - - - 224 - 224 

- หลักสูตร วท.บ.
(ทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ) 

- - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 

 ภาคปกต ิ - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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สาขา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมท้ังหมด 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร วท.บ.
(ทรัพยากรเกษตร) 

58 - 58 60 - 60 59 - 59 44 - 44 - - - 221 - 221 

 ภาคปกต ิ 58 - 58 60 - 60 59 - 59 44 - 44 - - - 221 - 221 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร วท.บ. 
(ทรัพยากรเกษตร
และการจัดการการ
ผลิต) 

14 -  - - - - - - - - - - -  14 - 14 

 ภาคปกต ิ 14   - - - - - - - - - - - - 14 - 14 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร (รวม) 

92 - 92 57 - 57 60 - 60 71 - 71 - - - 280 - 280 

- หลักสูตร วท.บ. 
(เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

67 - 67 57 - 57 60 - 60 71 - 71 - - - 255 - 255 

 ภาคปกต ิ 67 - 67 57 - 57 60 - 60 71 - 71 - - - 255 - 255 

 ภาคพิเศษ - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร วท.บ. 
(อาหารปลอดภัย
และโภชนาการ) 

25 -  - - - - - - - - - - -  25 - 25 

 ภาคปกต ิ 25   - - - - - - - - - - - - 25 - 25 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 164 - 164 117 - 117 119 - 119 118 - 118 - - - 518 - 518 

 ภาคปกต ิ 164 - 164 117 - 117 119 - 119 118 - 118 - - - 518 - 518 

 ภาคพิเศษ - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ตางชาติ รวม ไท ตางชา รว ไทย ตางชา รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชา รวม ไทย ตางชาติ รวม 
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ย ติ ม ติ ติ 

สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ (รวม) 

1 - 1 - - - 1 -  1 - 1 - - - 1 - 1 

- หลักสูตร วท.ม. 
(ทรัพยากรเกษตร) 

1 - 1 - - - 1 -  1 - 1 - - - 1 - 1 

 ภาคปกต ิ 1 - 1 - - - 1 -  1 - 1 - - - 1 - 1 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 1 - - - -  1 -  1 - 1 - - - 1 - 1 

 ภาคปกต ิ 1 - -  - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร (ขอมูลจากสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.) 

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 13 - 13 8 - 8 8 - 8 

- ลาออก 4 - 4 5 - 5 5 - 5 

- คัดชื่อออก 9 - 9 3 - 3 3 - 3 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมดทุกระดับ 13 - 13 8 - 8 8 - 8 

- ลาออก 4 - 4 5 - 5 5 - 5 

- คัดชื่อออก 9 - 9 3 - 3 3 - 3 

(ใชขอมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามลําดับ) 
 

 

 อัตราผลสัมฤทธิ ์(รอยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาที่กําหนดของหลักสูตร) ปการศึกษา 2552-

2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ขอมูลจากสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.) 

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

เฉลี่ย ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

เฉลี่ย 

ปริญญาตรี (รวม) 69.47 - 69.47 70.32 - 70.32 72.02 - 72.02 
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หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

เฉลี่ย ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

เฉลี่ย 

- หลักสูตรภาษาไทย          

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 66.67 - 66.67 65.63 - 65.63 - - - 

ทรัพยากรเกษตร - - - - - - 58.21 - 58.21 

เทคโนโลยีการอาหาร 72.27 - 72.27 75.00 - 75.00 85.53 - 85.53 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

- - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 

 ระยะเวลาศึกษาเฉล่ียของบัณฑิตจบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
เกษตร  (ขอมูลจากสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.) 

หลักสูตร ภาคปกติ 
(ป-เดือน) 

ภาคพิเศษ 

(ป-เดือน) 
เฉลี่ย 

(ป-เดือน) 
ระยะเวลาศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี (รวม)     

- ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 52.00 - 52.00 48.00 

- เทคโนโลยีการอาหาร 48.38 - 48.38 48.00 

- ทรัพยากรเกษตร 47.75 - 47.75 48.00 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 

- หลักสูตร... - - - - 
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 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2554  

(ใชขอมูลกองแผนงาน) 
สาขา จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย : 

FTES FTES ภาค
ตน 

FTES ภาค
ปลาย 

FTES 

เฉลี่ย 
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 21 212.65 107.35 160.00 7.62 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 11 125.94 176.82 151.38 13.76 

รวมทั้งหมด 32 338.59 284.18 311.38 9.73 

 

 

 

     

 

 

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full 

Time Equivalent Student) (ใชขอมูลคณะ) 

รายละเอียด ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 28 30 32 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES) 251.00 247.56 311.38 

3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  
    (เกณฑมาตรฐาน 1 : 15) 

8.96 8.25 9.73 

 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร       
(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

สาขา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

22 - - 22 - - - - - - - - 22 - - 22 

สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

69 - - 69 - - - - - - - - 69 - - 69 

รวม 91 - - 91 - - - - - - - - 91 - - 91 
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 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขา จํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ท่ีทํากิจกรรมเกี่ยวของ 

กับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ - - - 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร - - - 

รวมท้ังหมด - - - 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.6  งานวิจัย  

 ขอมูลโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร  
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ.2553- 

2554) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและ

ผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการท่ัวไป 

1.พ้ืนที่ใบและการกระจายของพ้ืนที่ใบในไมผล
เขตรอน  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . เจษฎา ภัทรเลอพงศ 
 ( หัวหนาโครงการยอย )  

สวพ.มก. 152,000  152,000 

2.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชีวเคมี และ
สรีรวิทยาของผล พุทราพันธุนมสด  
(Milk Jujub ,  Zizyphus mauritiana Lamk )   
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิตํ่า  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . สุรัสวดี พรหมอยู สวพ.มก. 120,000  50,000 

3.อิทธิพลของการใชผลพลอยได จากโรงงานแปง 1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . วัชรวิทย มีหนองใหญ สวพ.มก. 300,000  180,000 
อ . ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน    60,000 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2553- 

2554) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและ

ผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

มันสําปะหลังใน รูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะ 
ขุนตอสมรรถนะการใหผลผลิต และองคประกอบ
ของกรด ไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกใน เนื้อแกะ  

อ . กรรณิการ วงษพานิชย   60,000 

4.โครงการพัฒนาฐานขอมูลขาว  
เหนียวเพ่ือความมั่นคงทาง อาหาร 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . พัชชา เศรษฐากา  สวพ.มก. 150,000  90,000 
อ . เจษฎา เตชมหาศรานนท   60,000 

5.การศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ของออย
อาหารสัตวหมักรวมกับ ถ่ัวแลปแลปในอัตรา
ตางๆ  การศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ของออย
อาหารสัตวหมักรวมกับ ถ่ัวแลปแลปในอัตรา
ตางๆ  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ชื่นจิต แกวกัญญา 

อ . วัชรวิทย มีหนองใหญ 
อ . จินตนา ตะยวน 

สวพ.ฉกส. 53,000  31,800 

อ . วัชรวิทย มีหนองใหญ 
 

 10,600 

6.การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ ชักนําใหเกิดยอด
และรากของ หนาวัว  ( Anthurium spp .)  ใน 
สภาพหลอดทดลองเพ่ือ ประโยชนเชิงพาณิชย  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ภิญญารัตน กงประโคน สวพ.ฉกส. 54,000  54,000 

7.การศึกษาโครงสรางและอิมมูโน ฮีสโตเคมมิสท
รีในคอรปสล ูเทียมของกระบือ ไทย   
( Bubalus bubalis )  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . กรรณิการ วงษพานิชย  สวพ.ฉกส. 59,000  41,300 
อ . ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน  8,850 
อ . ธีระยุทธ จันทะนาม  8,850 

8.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน การผลิต
ขาวโพด ในพ้ืนที ่อุทยานเกษตร  50 พรรษา มหา 
วชิราลงกรณ  มก.ฉกส. 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ปานชีวัน ปอนพังงา สวพ.ฉกส. 56,000  56,000 

9.การรวบรวมพันธุและประเมิน พันธุพริกปลูกใน
เขตพ้ืนที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ สวพ.ฉกส. 30,000  15,000 
อ . ธนพร ขจรผล  15,000 

10.การประเมินพันธุถ่ัวเขียวที่ม ีศักยภาพตอการ
ปลูกถ่ัวเขียว หลังนาและการปรับปรุงสาย  
พันธุ  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ธนพร ขจรผล สวพ.ฉกส. 44,000  22,000 
อ . สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ 22,000 

11.การศึกษาผลของรังสีแกมมา ตอการกลาย
พันธุของกุหลาบ หนูในสภาพทดลอง  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ภิญญารัตน กงประโคน ทุนสวนตัว 30,000  30,000 

12.ผลของความเขมแสง และรังส ี UV - C  ที่มีตอ
การเจริญเติบโต  ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ 
การสะสมสารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพของพริก
หวาน  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.สุรัสวดี พรหมอยู ศูนยนวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการ 

เก็บเก่ียว สกอ. 

 255,750 255,750 

13.การทดสอบความสามารถใน การถายทอด
พันธุกรรมสูรุนลูก ของโคทาจิมะภูพาน 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน  โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

 80,000 80,000 

14.นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือ การฟนฟูพ้ืน
ที่ดินเค็มระยะที ่ 2  ( เผยแพรนวัตกรรมที่ไดจาก
ผล การวิจัยในระยะแรกแก เกษตรกร) 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . วิมลนันทน กันเกตุ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 300,000 180,000 
อ . พรทิพย ศรีมงคล 60,000 

อ . ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช 60,000 

15.ผลของวิธีการไถพรวนและการ ใชวัสดุอินทรีย
ตอการเจริญเติบ โตและผลผลิตของขาวในสภาพ 
ดินเค็ม  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . วิมลนันทน กันเกตุ 
อ . พรทิพย ศรีมงคล 

อ . ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 300,000 300,000 

16.การแปรรูปเห็ดและผักปาเพ่ือเปนอาหาร 1 ต.ค.53-30ก.ย.54 ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน  200,000 200,000 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2553- 

2554) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและ

ผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

สําเร็จรูป เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

17.การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนม
ขาวโพดและการรอดชวีิตในเครื่องด่ืมหมักจาก
น้ํานมขาวโพด 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.จินตนา ตะยวน สวพ.ฉกส. 57,500  57,500 

18.การศึกษาสารปนเปอนของอะฟลาทอกซิน 
B1 ในขาวฮางในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.อัมพร ศรีคราม สวพ.ฉกส. 38,500  38,500 

19.ผลของสภาวะเครียดตอการรอดชวีิตของ 
Salmonella spp. ในสภาวะจําลองระบบ
ทางเดินอาหาร 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.รชา เทพษร สวพ.มก. 210,000  210,000 

20.ผลของสภาวะเครียดตอการรอดชีวิตและการ
ปรับตัวของ Listeria monocytogenes ใน
น้ํานม 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.รชา เทพษร คณะ ทอ. 30,000  30,000 

21.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และ
สรีรวิทยาของผลพุทราพันธุนมสด 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.สุริยัณห สุภาพวานิช สวพ.มก. 60,000  60,000 

22.การตานอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด
และฟนอลิกของไหมขาวโพดและเครื่องด่ืมไหม
ขาวโพด 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.อริสรา โพธิ์สนาม สวพ.ฉกส. 54,000  54,000 

23.คุณสมบัติทางกายภาพและทาง เคมีของ
ผลิตภัณฑนมลูกหมอน  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 น.ส.สิรินาฎ เนติศรี สวพ.ฉกส. 23,000  23,000 

24.ผลของมอลโตเด็กตรินซตอ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑเมาผง ดวยวิธีทําแหงแบบระเหิด  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 น.ส.สิรินาฎ เนติศรี คณะ ทอ. 20,000  20,000 

25.คุณภาพของผลิตภัณฑเมาผงชง ละลายที่
ผลิตโดยวิธีอบแหง แบบโฟม - แมท  
 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.อริสรา โพธิ์สนาม สวพ.ฉกส. 30,000  30,000 

26.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน การผลิตโจก
ผสมฟกทอง  

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ.โสรยา เกิดพิบูลย สวพ.มก. 110,000  110,000 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน 

1.การจัดการธาตุอาหารพืชนาขาว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม ในชุดดินรอยเอ็ดและชุดดิน 
เพ็ญในเขตจังหวัดสกลนคร 
 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช  
นุชนภางค  สุวรรณเทน  

สถานีพัฒนา
ท่ีดิน จังหวัดสกลนคร  

 ( ผูรวมวิจัย ) 

สวพ.มก. 170,000  93,500 

อ . วิมลนันทน กันเกตุ 34,000 
อ . พรทิพย ศรีมงคล 34,000 

2.ประสิทธิภาพของหญาแฝกตอ การหยั่ง
ลึกของรากและความ ชื้นของดินในการปลูก
พืชบนดิน ลูกรังและศูนยเรียนรูการจัดการ 
ดินลูกรังเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 

1 ต.ค.53-30ก.ย.54 อ . ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

 903,800 451,900 
อ . เจษฎา เตชมหาศรานนท 90,380 

อ . วิมลนันทน กันเกตุ 180,760 
อ . พรทิพย ศรีมงคล 180,760 
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 ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
รายละเอียด ประจําป  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 34 30 28 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 
6 7 9 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 
9 14 13 

รวม 15 21 22 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร  
(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 
- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 
- - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร 
 (ปปฏิทิน พ.ศ.) 
 

 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 
- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 
- - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร  
(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 
- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 
- - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ี
เขารวมประชุมวิชาการ 
 (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  6 5 6 

ตางประเทศ 4 1 4 

รวม 10 6 10 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ 
 (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  6 5 6 

ตางประเทศ 4 1 4 

รวม 10 6 10 
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รายละเอียด ประจําป  
2552 2553 2554 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูล 

 (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  1 1 - 

ตางประเทศ 5 10 6 

รวม 6 11 6 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรม
ใหม (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจด
ลิขสิทธ์ิ (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค  
(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  1,910,000 2,197,000 1,542,900 

ภายนอก 9,531,000 1,100,000 1,760,700 

รวม 11,522,000 3,297,000 3,306,600 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน  

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  - - - 

ภายนอก - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ี
ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย  
(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  17 

 

16 21 

ภายนอก 9 5 7 

รวม 26 21 28 

 

 
        

งานวิจัยดานพืชอาหารสัตวที่ไดรับทุนวิจัยภายใน มก. (โดย อาจารยชื่นจิต แกวกัญญา) 
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งานวิจัยดานขาวที่ไดรับทุน (โดยอาจารย ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงษ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554 

ช่ือโครงการ ช่ือหนวยงาน ลักษณะ 

ความรวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

การจัดการธาตุอาหารพืชนา
ขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และลดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม ในชุดดินรอยเอ็ด
และชุดดิน เพ็ญในเขตจังหวัด
สกลนคร 

สถานีพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยรวม 1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54 93,500 

การทดสอบความสามารถใน 
การถายทอดพันธุกรรมสูรุน
ลูก ของโคทาจิมะภูพาน 

ศูนยศึกษาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

ผูวิจัยรวม 1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54 80,000 

การแปรรูปเห็ดและผักปาเพื่อ
เปนอาหารสําเร็จรูป 

ศูนยศึกษาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

ผูวิจัยรวม 1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54 200,000 
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1.9.7 การบริการวิชาการ  (เนนการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ และรายไดแก
หนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานขอมูลสํานักงาน
บริการวิชาการ) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 
ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมอยูในฐานขอมูล
สํานักงานบริการวิชาการ) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับ
จริง 

ภายใน ภายนอก 

1.การผลิตปุยอินทรียคุณภาพ
เชิงพาณิชยจากวัสดุในทองถ่ิน
เพื่อการเกษตรปลอดภัย 

-  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช - 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับ
จริง 

ภายใน ภายนอก 

2.การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช -  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.ภิญญารัตน กงประโคน - 

3.การใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีในการปองกันแมลง
ศัตรูพืช 

-  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท - 

4.การผลิตและเพิ่มผลผลิตออย -  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช - 

5.การจัดการใชสารฆาเช้ือทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

-  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.รชา เทพษร - 

6.การพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเกษตร (เร่ืองการผลิตขาว
ฮางงอกและการควบคุม) 

-  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.อรอนงค ฐาปนพันธนิติ
กุล 

- 

7.การจัดการฟารมสูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  งบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

อ.พัชชา เศรษฐากา - 

รวม -    - 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกร
ระหวางประเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2554 

ช่ือโครงการ ช่ือหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 

     

     

     

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร  
รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 9 7 7 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 493 260 252 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 600,000 250,000 391,700 

มูลคา (บาท) - - - 
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1.9.8 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 
2552 2553 2554 

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

16 8 9 

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ 

15 6 6 

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการตางประเทศ 

1 2 3 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

10 10 12 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

10 10 11 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

- - 1 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 

- - - 

 ดานการวิจัย - - - 

 ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

 ดานอื่นๆ - - - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

- - - 

 ดานการวิจัย - - - 

 ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

 ดานอื่นๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

- 3.88 4.19 
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1.9.9 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 
2554 
ทรัพยากรที่อยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

เนื้อที/่จํานวน มูลคา (บาท) มูลคาการใช
ประโยชน (บาท) 

รอยละของการใช
ประโยชนทรัพยากร 

ที่ดิน 4,700 940,000,000 282,000,000 30% 

อาคาร 104,602 1,569,030,000 1,569,030,000 100% 

ยานพาหนะ 46 คัน 26,249,000 26,249,000 100% 

รวม     

1.9.10 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 
ปการศึกษา ช่ือผลงาน 

2552 1. อนุมัติเปดหลักสูตรใหม 4 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ
ผลิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
2. เขารอบ 20 ทีมสุดทายโครงการกลาใหมสรางสรรคชุมชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
3. สงนิสิตฝกงานในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 5 คน ไดแก University of Tokyo ประเทศญ่ีปุน และ 
University of Putra Malasia ประเทศมาเลเซีย 

2553 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคํา จากเมนู “ละเบอบีฟ” 

2. รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูไกดําภูพาน จากเมนู “ซ่ัวไกดํา” 

3. รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูกวยเต๋ียวบก  
4. รางวัลชมเชยสุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคําจากเมนู “น้ําพริกเนื้อโคขุนโพนยางคํา” 

5. เขารอบ 19 ทีมสุดทายโครงการกลาใหมสรางสรรคชุมชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ปที่ 5  
2554 1. รางวัลลําดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงจาก มก.ฉกส.      

(อ.ดร.อัมพร ศรีคราม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 
2. รางวัลลําดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงจาก มก.ฉกส. 
(อ.ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 
3. สงนิสิตฝกงานในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 2 คน ไดแก University of Tokyo ประเทศญ่ีปุน  
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1.10 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลักษณะอาคารและพื้นท่ีใชสอย  

            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 4  อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  ที่ตั้ง : 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

รายการ จํานวนพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
พื้นที่ทั้งหมด 7,520,000 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนอาคาร 104,602 

 พื้นที่ใชสอยทั่วไป 92,297 

 พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 3,412 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนสีเขียวภายนอกอาคาร 7,202,868 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนถนน 212,530 
 

ขอมูลอาคาร 
ช่ืออาคาร ปท่ีเริ่มใช พื้นท่ีใชสอย  

(ตารางเมตร) 
ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช/

ไมใช) 
01 อาคารบริหาร 2540 4,982 ใช 
02 อาคารเรียนรวม 2542 5,953 ใช 
03  อาคารชุดพักอาศัย 2543 6,786   ใช 
04  อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 5,274 ใช 
05  อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 5,274 ใช 
06  อาคารปฏิบัติการรวม 2543 1,868   ใช 
07  อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2545 9,526 ไมใช 
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08  อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 2545 416   ไมใช 
09  อาคารปฏิบัติการอาหาร 2545 544 ไมใช 
10  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2546 8,616 ใช 
11  อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,266 ใช 
12  อาคารโรงกรองน้ํา/หอวิทยาเขต 2547 880 ไมใช 
13  อาคารสนามกีฬา 2548 1,013 ใช 
14  อาคารพิพิธภัณฑองคความรู นิธิปญญา 2549 5,185 ไมใช 
15  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2549 6,613 ไมใช 
16  อาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 2548 353 ไมใช 
17  อาคารสถานพยาบาล 2549 1,092 ไมใช 
18  อาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 2 2553 4,737 ไมใช 
19  อาคารหอพักนิสิตหญิง หลังที่ 2 2553 6,426 ไมใช 
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บทที่ 2  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2554  
 ดานการผลิตบัณฑิต 

เปดสอนหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร   

 ดานการวิจัย 

1. ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 - จํานวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 555,500 บาท 

2. ไดรับทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 - จํานวน 4 คน งบประมาณทั้งส้ิน 77,878 บาท 

3. ไดรับทุนอุดหนุนการตีพิมพจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 - จํานวน 3 คน งบประมาณทั้งส้ิน 6,000 บาท 

 4. บุคลากรคณะไดรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงที่สุดในวิทยา
เขตไดแก ลําดับที่ 1 อาจารย ดร.อัมพร ศรีคราม และ ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช 

 5. บุคลากรคณะไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2554 คือ อาจารย 
ดร.ภิญญารัตน กงประโคน 

 ดานการบริการวิชาการ 
ไดรับงบประมาณอุดหนุนการบริการวิชาการจากโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา 

 - จํานวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน  391,700 บาท 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จัดโครงการปลูกขาว-เกี่ยวขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการปลูก
ขาวและการเกี่ยวขาวของทองถิ่นที่มีมาชานาน โดยกิจกรรมปลูกขาววันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และกิจกรรม
เกี่ยวขาววันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2555) นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปน
ระบบที่ใชสําหรับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช ี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 
คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดี 
 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

 

องคประกอ
บคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12  

เดือน 

กรร
มกา

ร 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ
ท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
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องคประกอบ
ท่ี 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.93 2.93 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.00 3.78 3.83 4.00 3.78 3.83 3.72 3.72 3.78 3.74 3.72 3.72 3.78 3.74 

องคประกอบ
ท่ี 3  

กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอ
บคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12  

เดือน 

กรร
มกา

ร 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ
ท่ี 4 การวิจัย  

2.87 2.87 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52 3.96 3.96 3.09 3.52 

องคประกอบ
ท่ี 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08 5.00 5.00 3.17 4.08 

องคประกอบ
ท่ี 6 ระบบ
และกลไก
การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

องคประกอบ
ท่ี 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 - 4.04 4.04 - 4.04 4.04 4.75 4.75 4.04 4.61 5.00 5.00 4.04 4.81 
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องคประกอบ
ท่ี 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบ
ท่ี 9 ระบบ
และกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.38 4.38 - 4.43 4.43 5.00 5.00 4.38 4.69 4.00 4.00 4.43 4.21 

เฉล่ีย
ภาพรวม 

2.91 2.91 4.74 4.72 4.74 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.00 3.70 3.72 4.40 4.38 3.70 4.17 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการ
ประเมิน 

พอใช พอใ
ช 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบป
การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ดังนี้ กระบวนการพัฒนาแผนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร ยึดหลักการมีสวนรวมและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยางเปนลําดับ เร่ิมตั้งแต
ระดับสาขา ระดับฝาย จนมาถึงระดับคณะ กอนนําเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พิจารณาอนุมัติ โดยทุก
ระดับจะมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อใหมีการปรึกษาหารือ รับรู รับทราบ และรวมมือกัน
ดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว โดยในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงานครบ 8 ขอ  
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ    
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ื 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ      5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ขอ 8 8 8 5.00 5.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552-2555) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 

2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ 5 ป เพื่อกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยกําหนดใหอาจารย และบุคลากรในคณะไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อสะทอนหาปจจัยภาวะที่
เปนจุดแข็งและจุดออนของคณะ และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะ
เกิดข้ึน (1.1-1-1) โดยเฉพาะในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ไดประมวลรวมขอมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ 
รวมทั้งภาพอนาคตที่คณะมุงจะเปน เพื่อนํามาสังเคราะหเปนรางแผนกลยุทธคณะในชวงป พ.ศ. 2551-2555 (1.1-
1-2) และนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาใหขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะซึ่งมี
ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา (1.1-1-3) โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหนังสือแผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติ
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และอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2551-2555 (1.1-1-4) เพื่อจัดทําเปนแผนกลยุทธฉบับสมบูรณตอไป การจัดทําแผน
กลยุทธมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายของคณะกับ
ปรัชญา ปณิธาน นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ดวย (1.1-1-5)  

2. แผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว ไดถายทอด
ไปยังบุคลากรภายในคณะผานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 

(1.1.2-1) โดยให ผูช วยคณบดีนําไปถายทอดยังบุคลากรภายในทีมของตนรวมทั้ง ข้ึน เ ว็บไซตคณะ 
www.fnatagro.csc.ku.ac.th (1.1-2-2) เพื่อเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายในคณะไดรับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานที่มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการโดยมีแผนปฏิบัติราชการ  
4 ป พ.ศ. 2552-2555 (1.1-2-3) เปนกรอบในการดําเนินงาน 

 

3. ผูชวยคณบดีฝายตางๆ ไดนําแผนกลยุทธดวยการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic Map) (1.1-3-1) ไป
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดแก แผนปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติการดานพัฒนานิสิต แผนปฏิบัติการดานการวิจัย แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติ
การดานวิเทศสัมพันธ และแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
จัดการ ซึ่งในแตละสวนจะแยกรายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทํา
คําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 (1.1-3-2) ซึ่งยืนยันความเปนระบบ และความสอดคลองเชิงการถายและ
ความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจลง โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1.1-3-3) และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 (1.1-3-4) 

4. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(1.1-4-2) มีการนําตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถายทอดลงไปในแตละแผนดวย เพื่อให
รับประกันคุณภาพไดผสมผสานไปกับการทํางานปกติ และเพื่อใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดมีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย และเพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสู
ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 (1.1-4-3) 

5. ผูชวยคณบดีที่กํากับการดําเนินงานในแตละภารกิจ จะเปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะกับหัวหนา
สาขาใหสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปนลําดับชั้นอยาง
เปนระบบเพื่อใหแนใจวาทุกภาคสวนไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1.1-5-1) ที่มุงสงเสริมพัฒนาการจัดการการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
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บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนภารกิจของคณะเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อรายงานให
ผูบริหารรับทราบ (1.1-5-2) 

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปละ 2 คร้ัง เสนอตอคณบดี และไดรายงานผลการดําเนินงานฯ 
ตอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 (1.1-6-1) และ
ในการประชุมคร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 (1.1-6-2) นอกจากนี้ไดพัฒนาระบบการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะไดจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการเพื่อรายงานสถานะการ
ดําเนินงานโครงการประจําป เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของคณะในสวนที่มีการดําเนินการหรือที่ ยังมิได
ดําเนินการไปพรอมกันอีกดวย (1.1-6-3) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามกลยุทธเปรียบเทียบ
กับคาเปาหมายที่กําหนดไว (1.1-7-1) รวมทั้งวิเคราะหประเด็นปญหาที่ทําใหการดําเนินการตามแผนกลยุทธไม
บรรลุผลตามเปาหมาย เพื่อนําเสนอคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 
7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (1.1-7-2) และรับขอคิดเห็นหรือเสนอแนะสําหรับปรับปรุงการดําเนินงานในป
ตอไปมาดําเนินการ 

8. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 
เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (1.1-8-1) ซึ่งเปนกระบวนการที่คณะปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง โดยภายหลังจากที่คณะได
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในแตละปตอคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําคณะมีมติ
และมอบนโยบายแลว จะทําการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง (1.1-8-2) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุมคร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2554 (1.1-8-3) ไดมีมติเห็นชอบใหทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํา
แผนกลยุทธฉบับใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทของคณะที่เปล่ียนไป โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังแผนภาพ   

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  
8 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ขอ 8 ขอ 4.00  5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ขอ 8 ขอ 4.00  5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานผลการทํา SWOT Analysis  

1.1-1-2 แผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2551-2555 
1.1-1-3 รายงานขั้นตอนการทําแผนกลยุทธในเลมแผนกลยุทธ พ.ศ.2551-2555 หนา 3 

1.1-1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหนังสือแผนกลยุทธ พ.ศ. 2551-2555 
1.1-1-5 รายงานการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย

ของคณะกับปรัชญา ปณิธาน นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

1.1-1-6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
1.1-1-7 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
1.1-2-2 เว็บไซตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1-2-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ประจําป พ.ศ. 2552-2555 
1.1-3-1 แผนที่กลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร ป 2551-2555 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
1.1-3-3 รายงานการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2554 

1.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน2553 
1.1.4-1 ตัวบงชี้และเปาหมายการปฏิบัติงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรใน
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
1.1.4-2 ตัวบงชี้และเปาหมายการปฏิบัติงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาง 1.1-3-2 
1.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาง 1.1-3-2 
1.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2553 เม่ือวันที ่23 ธันวาคม 2553  
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันที ่23 พฤษภาคม 2554 
1.1-6-3 ระบบฐานขอมูลโครงการใน e-office ของคณะ 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553  
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน2553 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2554 
1.1-8-4 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ ทอ. 

พ.ศ. 2555-2558  
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การ
ผลิตบัณฑิต ดังนี้ คณะมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต
บัณฑิตไดแก หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย ส่ือการศึกษาและ
เทคนิคการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน อุปกรณการศึกษา สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการ
การศึกษา การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต 
  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.88 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย 3.88 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต          3.88 3.88 

2.1 ระบบและ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
หลักสูตร 

ขอ 5 5 5 4.00 4.00 

2.2 อาจารยประจํา
ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

50 20 45.45 20 45.45 3.79 3.79 

44 44 

ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

9 13.630 13.630 5.00 5.00 

2.3 อาจารยประจํา
ท่ีดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

  0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

44 44 

ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

      0.00 0.00 

2.4 ระบบการ
พัฒนา
คณาจารยและ

ขอ 5 6 6 4.00 4.00 
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บุคลากรสาย
สนับสนุน 

2.5 หองสมุด 

อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอม
การเรียนรู 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

2.6 ระบบและ
กลไกการ
จัดการเรียน
การสอน 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและ
กลไกการ
พัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ขอ 5 5 5 4.00 4.00 

2.8 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัด
ใหกับนิสิต 

ขอ 4 4 4 4.00 4.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้
ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ4 กรณีหลักสูตรทีด่ําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการ
ประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
และยุทธศาสตรของคณะ ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของตลาดแรงงาน และดําเนินการตาม
หลักเกณฑ จํานวน 5 ขอ แสดงรายละเอียดดังนี ้

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตร โดยยึดปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบและกลไกการดําเนินงานวิชาการของคณะ ในสวนของการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร และเปนไปตามตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-1-1) โดยได
ทําเปนคําส่ังคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เร่ืองระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เผยแพรใหบุคลากรในคณะไดรับทราบ และดําเนินงานตามประกาศดังกลาวบนเว็บไซตของคณะ (2.1-1-2) และมี
การดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ในปการศึกษา 2554 คณะไดดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (2.1-1-3) ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้นมีการใชผล
จากรายงานความ   พึงพอใจของผูใชหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-4) และปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะใหดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยที่ทุก
หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร (2.1-1-5) และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (2.1-1-6) ทําหนาที่บริหารและ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสืบไป 

 

1.2 ในปการศึกษา 2554 คณะไดเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง (การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา) และแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตร (2.1-1-7 และ 2.1-1-8) โดยไดมีการใชผลจาก
รายงานการวิจัยสถาบันของหลักสูตรดังกลาวมาสนับสนุนการเปดหลักสูตรใหม (2.1-1-9) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการปดหลักสูตร โดยยึดปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของระบบและกลไกการดําเนินงานวิชาการของคณะฯ ในสวนของการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และ
เปนไปตามตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1 อาง 2.1-1-1) 

3. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนั้นมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) (2.1-3-1) รวมทั้งไดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หรือแบบรายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07) (2.1-3-2) นอกจากนี้ทุกหลักสูตรไดมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ
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ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยที่ทุกหลักสูตรผานเกณฑทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ 
(2.1-3-3)  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-4-1 อาง 2.1-1-5) โดยมีหนาที่นําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามรอบ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําในรูป สมอ.07-02 และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนประจําทุก
ป (2.1-4-2 อาง 2.1-3-2) และไดมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 12 ตัวบงชี้อีกดวย (2.1-4-3 อาง 2.1-3-3)  

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา และวิชาการ
ของคณะ (2.1-5-1) โดยไดมีการประชุมอยางตอเนื่องกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกํากับดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (2.1-5-2) ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้ในทุกหลักสูตร (2.1-5-3 อาง 2.1-3-3) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (รับ
นิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2554) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(กําหนดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2555) และเม่ือเทียบกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมี 4 
หลักสูตร คิดเปนสัดสวน 2:6 (33%) (2.1-7-1 อาง 2.1-3-1)   

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 5 4.00 4.00 5 บรรล ุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ขอตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 5 4.00 4.00 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 ประกาศระบบและกลไกการการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และระบบการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ตามแนวทางปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-1-2 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรบนเว็บไซต 

2.1-1-3 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ๐๐๗/๒๕๕๔ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 

2.1-1-4 รายงานความพึงพอใจของผูใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
2.1-1-5 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร (ทุก

หลักสูตร) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

2.1-1-6 ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (ทุกหลักสูตร) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

2.1-1-7 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  
2.1-1-8 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 

(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
2.1-1-9 รายงานสรุปผลการวิจัยสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร และวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2.1-2-1 ประกาศระบบและกลไกการการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร และระบบการปรับปรงุหลักสูตรของคณะ ตามแนวทางปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อาง 2.1-1-1) 

2.1-3-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1-3-2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแบบรายงานขอมูลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07-02) 

2.1-3-3 หลักฐานที่แสดงถึงการผานเกณฑตามตัวบงชี้  12 ตัวบงชี้ (แยกแฟมหลักฐาน) 
2.1-4-1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) (อาง 2.1-1-5) 

2.1-4-2 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแบบรายงานขอมูลการดําเนินงาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07) (อาง 2.1-3-2) 

2.1-4-3 หลักฐานที่แสดงถึงการผานเกณฑตามตัวบงชี้  12 ตัวบงชี ้(อาง 2.1-3-3) 

2.1-5-1 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 012/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาและวิชาการของคณะ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการคณะ ทอ. 
2.1-5-3 หลักฐานที่แสดงถึงการผานเกณฑทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ (อาง 2.1-3-3) 

2.1-7-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (อาง 2.1-3-1) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 50 / รอยละ 9 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพิม่ข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หรือ 

2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําทั้งหมด 4๔  คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ๒๐ คน  

สําหรับในปการศึกษา 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวน 44 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 คน 

 

   เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 

  คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก = [18 x 100]-[14 x 100] 

              44            44 

               = 45.45 – 31.82 = 13.63 

 คะแนนท่ีได   = 13.63 x 5   =   5.00  คะแนน 
                                         12 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 2 



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

78 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 4.99 13.63 2.08 5.00 9.00 บรรล ุ 15 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 2 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 4.99 13.63 2.08 5.00 9.00 บรรล ุ 15 

หมายเหตุ  

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1 บันทึกขอความเรื่อง ตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือจัดทํา
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๙๙๑/๒๕๕๕ เรื่องใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจาง
ตามคุณวุฒิ (อ.ธนพร  ขจรผล) 

2.2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑๒๖๙/๒๕๕๕ เรื่องใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจาง
ตามคุณวุฒิ (อ.จินตนา ตะยวน) 

2.2-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๕๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง การยายพนักงานมหาวิทยาลัย  
(อ.ดร.รุงทิพย  มาศเมธาทิพย) 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 1.95 
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รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่
ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ  

2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

6 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 32 คน ลาศึกษาตอ 12 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 0 คน 
และศาสตราจารย 0 คน  

 สําหรับในปการศึกษา 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44  คน ลาศึกษาตอ 13 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 1 คน        รอง
ศาสตราจารย 0 คน และศาสตราจารย 0 คน 

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   = 0 x 100    =  0.00 

               44 

 คะแนนที่ได =   0  x  5   =   0.00  คะแนน 

                                    30 

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 
 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ    
 =   (0 x 100)  -  (1 x 100) = 0.00 – 2.35 = -2.35 

        44           42.50 

 คะแนนที่ได   = -2.35 x  5   =   -1.96 คะแนน 

                                    6 
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เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 1 2.35 0 0.00 1.96 0 1.95 ไมบรรล ุ 1.95 

42.50 44 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 1 2.35 0 0.00 1.96 0 1.95 ไมบรรล ุ 1.95 

42.50 44 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1 บันทึกความเรื่อง ตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือจัดทํารายงาน
ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาง 2.2-1) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

  3.มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึง
พอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิง
ประจักษอื่นๆ ที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําแผนบริหารโดยมีการวางแผนอัตรากําลังใน
รอบ 5 ป ตั้งแตป 2551-2555 (2.4-1-1) มีการติดตามอัตรากําลังปจจุบันอยางตอเนื่อง (2.4-1-2) มีการจัดทําแผน
กลยุทธที่ครอบคลุมการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล (2.4-1-3) ซึ่งแผน กล
ยุทธไดถูกถายทอดมายังแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ ไดแก แผนสนับสนุนและสงเสริมการขอตําแหนง
ทางวิชาการ การพัฒนาส่ือการเรียนรูและการจัดชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.4-1-4) มีการจัดทําแผนการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย (2.4-1-5) นอกจากนี้คณะไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบุคลากรใหสามารถ
นําไปพัฒนาตนเองดานการพัฒนาวิชาชีพคนละ 3,500 บาท/คน/ป (2.4-1-6) คณะไดมีการสํารวจความตองการ
ในการอบรมของบุคลากร (2.4-1-7) และไดมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนดานตางๆ ทั้งสภาพแวดลอมและ      
ดานทรัพยากรมนุษย และไดนํามาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทําแผนกลยุทธคณะ พ.ศ. 2555-2558 (2.4-1-8) 
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2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย มีความโปรงใสโดยยึดขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลเปนสําคัญ 
(2.4-2-1) มีสําหรับการปฏิบัติงานก็ไดมีคูมือและกฎเกณฑตางๆ ที่เปนลายลักษณอักษร (2.4-2-2) มีการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและมีการกําหนดภาระงานสําหรับบุคลากร (2.4-2-3)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนดวยระบบรายงานภาระงานผานระบบสารสนเทศ (2.4-2-4) มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนของคณะที่ไดวางไว (2.4-1-1, 2.4-1-2, 2.4-1-3, 2.4-1-4) โดยการจัดโครงการหลาย
โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและบคุลากร เชน โครงการสนับสนุนการกาวสูตําแหนงทาง
วิชาการ เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจบุคลากรสายวิชาการใหผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อใชขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ (2.4-2-5) โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหอาจารยไดวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2.4-2-6) นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสนับสนุนไดไป
ทํางานวิจัย ณ ตางประเทศ (2.4-2-7) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (2.4-2-8) การเขารวมประชุมวิชาการ (2.4-2-9) การอบรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ (2.4-2-
10) รวมถึงการประชุมสัมมนาตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร (2.4-2-11) และไดมีการติดตามตรวจสอบ
ผลการไปพัฒนาตนเอง        (2.4-2-12) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดมุมหนังสือเพื่อ
พัฒนาทักษะความรู มุมคอมพิวเตอร มุมบริการเคร่ืองดื่มพรอมพื้นที่พักผอนแกบุคลากรบริเวณหองธุรการคณะ 
(2.4-3-1) และเพื่อใหเปนสถานที่ทํางานที่นาดูนาอยู  และนาทํางาน ผูจัดการอาคาร 6 และ ผูจัดการอาคาร 7 

พรอมดวยคณะ ไดจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดหองทํางาน และสถานที่ทํางานเปนประจําอยูเสมอเพื่อ
สุขลักษณะที่ดี  

ดานสวัสดิการสรางเสริมสุขภาพที่ดีทั้งการปองกันและสงเสริม คณะไดสงบุคลากรเขารวมโครงการตรวจ
สุขภาพประจําปของวิทยาเขตเปนประจําทุกป ตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ (2.4-3-2) 

ดานสวัสดิการคุณภาพชีวิต คณะไดรวมกับวิทยาเขตในโครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อคุณภาพชีวิตสําหรับ
บุคลากรโดยมีบุคลากรของคณะ ใชบริการโครงการนี้จํานวน 9 คน  (2.4-3-3) 

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมงาน
สัมมาทิฐิประจําป 2554 ของวิทยาเขต (2.4-3-4) และไดจัดงานปใหมประจําป 2555 (2.4-3-5) และการศึกษาดู
งานในประเทศเวียดนามและลาว (2.4-3-6) เพื่อเปนการเปดโลกทัศน รูเขา รูเรา สูประชาคมอาเซียน และเปนขวัญ
กําลังใจใหคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนอีกดวย 
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ผูบังคับบัญชาคณะไดเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะทุกระดับและบุคลากรภายนอก เชน บุคลากร นิสิต 
บุคคลทั่วไป เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและ/หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานเว็บบอรดสายตรงคณบดี (2.4-3-
7) หรือกลองรับความคิดเห็นที่ประจําอยูหนาหองธุรการคณะ (2.4-3-8) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนซึ่งมีกําหนดระบบการติดตามคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับการฝกอบรมไดนํา
ความรูไปใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายใหหัวหนาสาขาติดตามผลการนําความรูไปใช
ทุก 6 ดือน       (2.4-4-1) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.4-5-
1) และประชาสัมพันธผานทางเว็บไซดใหบุคลากรและนิสิตสามารถดาวนโหลดได (2.4-5-2) นอกจากนี้ยังมีการ
ชี้แจงและใหความรูแกบุคลากรในที่ประชุมของคณะ (2.4-5-3) รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (2.4-5-4) เพื่อสนับสนุนสงเสริมและควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบั งคับวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.4-5-4)  

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนกลยุทธของคณะ พบวาจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (2.4-6-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 4 6 3.00 4.00 5 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ เปาหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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2553 2554 2553 2554 2554 ประเมิน
เปาหมาย 

2555 

2.4 4 6 3.00 4.00 5 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.4-1-1 แผนอัตรากําลังประจําปงบประมาณ 2552-2555 

2.4-1-2 สรุปอัตรากําลัง มก.ฉกส. 
2.4-1-3 แผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2551-2555 

2.4-1-4 โครงการและงบประมาณคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2554 
2.4-1-5 แผนการขอตําแหนงวิชาการของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
2.4-1-6 แผนการจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 
2.4-1-7 สรุปผลการสํารวจความตองการฝกอบรม 
2.4-1-8 รายงานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
2.4-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน

บุคคล 
2.4-2-2 เวบไซตกองการเจาหนาที่ซึ่งมีคูมือหลักเกณฑวิธีการดานงานบุคคลตางๆ 
2.4-2-3 ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า 
2.4-2-4 เว็บไซตระบบรายงานขอมูลอาจารยและระบบรายงานภาระงานอาจารย 
2.4-2-5 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการสนับสนุนการกาวสูตําแหนงทาง

วิชาการ 
2.4-2-6 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.4-2-7 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณพัฒนาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทําคลังขอสอบ 

2.4-2-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่องใหพนักงานมหาวทิยลัยไปวิจัย ณ ตางประเทศ 
2.4-2-9 เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2.4-2-10 เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมวิชาการของอาจารย 
2.4-2-11 เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ืออบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการของอาจารยและบุคลากร

สนับสนุน 
2.4-2-12 เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการของอาจารยและบุคลากรในงาน ประชุม สัมนา เสวนา หรือ 

อื่นๆ ตามความสนใจของบุคลากร 
2.4-2-13 รายงานการเดินทางไปราชการและรายงานตัวกลับจากตางประเทศ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.4-3-1 มุมบริหารสําหรับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 
2.4-3-2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจําป 2554 
2.4-3-3 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานสวัสดิการเงินกูเพ่ือคุณภาพชีวิต 
2.4-3-4 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําป 2554 
2.4-3-5 งานปใหม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.4-3-6 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม 

2.4-3-7 เวบไซตคณะที่มีสายตรงคณบดีสําหรับแสดงความคิดเห็น และรับขอรองเรียนตาง  ๆ

2.4-3-8 กลองรับขอคิดเห็น/เว็บบอรดคณบดี 

2.4-4-1 ระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-4-2 แฟมรวบรวมผลงานการวิจัยในชั้นเรียนและโครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลลากร 
2.4-4-3 กิจกรรม KM ของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

2.4-4-4 บันทึกขอความเรื่อง ขอใหบุคลากรในสังกัดเขารวมการสัมมนาติดตามผลโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม รุนที่ 1-3 

2.4-4-5 บันทึกขอความเรื่อง ขอติดตามความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2.4-5-2 Website การประชาสัมพันธเรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร และจรรยาบรรณอาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.4-5-3 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2555 
2.4-5-4 คําสั่งคณะทรัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
2.4-5-5 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.4-6-1 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เปาหมาย  7 ขอ 
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รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES 

ตอเคร่ือง 
  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
  3.  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอย

ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
  4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืน  ๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง  ๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายการบริหารจัดการแบบ
รวมบริการประสานภารกิจ จะมีหนวยงานสนับสนุนดานการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดแก สํานักวิทยบริการมีภารกิจในการใหบริการดานเคร่ืองคอมพิวเตอร จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย บริการหอสมุด แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย รวมทั้งการลงทะเบียนนิสิตผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และสํานักงานวิทยาเขตมีภารกิจบริการนิ สิตดานการบริการอนามัย การ
รักษาพยาบาล รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคตางๆ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดบริการเครือขายคอมพิวเตอรอยางสมบูรณโดย
สามารถใหบริการเครือขายแบบไรสายไดครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาเขต โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนใชงานกับ
มหาวิทยาลัย รวม 226 เคร่ือง (หองปฏิบัติการ 21 เคร่ือง อุปกรณคอมพิวเตอรของนิสิตลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัย 205 เคร่ือง) และมีจํานวน FTES เทากับ 311.38 มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอรใหแกนิสิตเทากับ 
1.38 FTES ตอเคร่ือง ซึ่งไมสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 8 FTES ตอเคร่ือง (2.5-1-1) 
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2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดใหบริการหองสมุดผานสํานักวิทยบริการเพื่อเปน
แหลงสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะ โดยมุงเนนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการ
ฝกอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรแกนิสิตทุกปการศึกษา (2.5-2-1) 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ไดแก  

3.1  หองเรียนบรรยายและหองปฏิบัติการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดูแล
หองเรียนบรรยาย และคณะดูแลรับผิดชอบหองปฏิบัติการ จํานวน 18 หอง (2.5-3-1)ดังนี้ 

 หองปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว 
 หองปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช 

 หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

 หองเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

 หองปฏิบัติการส่ิงแวดลอม 

 หองปฏิบัติการพันธุศาสตร 
 หองปฏิบัติการชีววิทยา 

 ฟารมพืช 

 ฟารมสัตว 
 หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหเคมีอาหาร 
 หองปฏิบัติการเคร่ืองมือแปรรูปอาหาร 
 หองปฏิบัติการผลิตภัณฑขนมอบ 

 หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
 หองปฏิบัติการกายภาพอาหาร 
 หองปฏิบัติการวิเคราะหเคมีอาหาร 
 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหชั้นสูง 

3.2  อุปกรณการศึกษา ในปงบประมาณ 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับอนุมัติเงินรายไดสําหรับจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 1,800,000 บาท (2.5-3-2)  

3.3  จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพรอมในการ
ใหบริการเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาเขตอยางกวางขวาง ทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และ
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อาคารหอพักนิสิต/บุคลากร ทั้งนี้ผูที่ตองการใชบริการตองลงทะเบียนกอนเขาใชบริการ รวมทั้งจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการใชงาน (hot sport) เชน โตะ เกาอ้ี ปล๊ักไฟ ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่สวนกลางของวิทยาเขต 

3.4  การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
มอบหมายใหฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เปนหนวยงานรับผิดชอบพื้นที่สวนกลางใหสะอาดรมร่ืน 
สวยงามและปลอดภัย มีความพรอมรับการใหบริการแกนิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง
ที่มาติดตอราชการและใชสถานที่ออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมโดยการควบคุมและลดปริมาณของเสียตามโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-Green Campus 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนตางๆ ใหแกนิสิต ดังนี้ 

 

4.1  ดานงานทะเบียน สํานักวิทยบริการโดยฝายทะเบียนดําเนินการใหนิสิตลงทะเบียน และงาน
ทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหบริการแกคณาจารย นิสิต และผูปกครอง (2.5-4-1) 

4.2  ดานการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให
ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของนิสิตและบุคลากรทั้งวิทยาเขต โดยฝายกิจการนิสิต ซึ่งเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก โดยมีขอมูลการบริการที่เกี่ยวของ ดังนี ้
  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ/รณรงคปองกันโรคตามฤดูกาลในบอรดประชาสัมพันธในแตละ
อาคาร 
  - จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยายผูปวยโดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูนํานิสิต 
ชมรมนิสิตชาวหอ พนักงานประจําหอพัก เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําความรูที่
ได ไปใชในการดําเนินกิจกรรมและการดูแลนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขต 

  - จัดใหมีบริการรักษาพยาบาล ณ อาคารสถานพยาบาล ตั้งแตเวลา 08.30 – 21.00 น. โดยมี
พยาบาลวิชาชีพประจํา จํานวน 2 คน โดยใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน และประสานการนําสงโรงพยาบาล 
หากมีเหตุเจ็บปวยรุนแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน  
  สวนการใหบริการดานกีฬานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ไดจัดใหบริการสนามกีฬา และเบิก–ยืมอุปกรณกีฬาแกนิสิตและบุคลากรในการออกกําลังกายและการ
จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง และรูจักการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 
ซึ่งสนามกีฬาที่จัดบริการ ประกอบดวย 

  สนามกีฬากลางแจง 
- สนามกีฬาฟุตบอล  1 สนาม 

- สนามกีฬาฟุตซอล  1 สนาม 

- สนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม 
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- สนามกีฬาวอลเลยบอล 2 สนาม 

- สนามกีฬาเซปกตะกรอ 2 สนาม 

- สนามกีฬาเทนนิส  4 คอรด 

- สนามกีฬาเปตอง  5 สนาม 

- สนามกีฬารักบี ้  1 สนาม 

- สนามกีฬาในรม  ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 
- สนามกีฬาแบดมินตัน  3 สนาม 
- โตะเทเบิลเทนนิส  4 ตัว 

รวมทั้งมีการบริการศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการสันทนาการ (Fitness) เพื่อเปนศูนย 
กลางในการใหความรูและบริการออกกําลังกาย ตลอดจนเปนศูนยสําหรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพหลังการ
บาดเจ็บจากการเลนหรือฝกซอมกีฬา (2.5-4-2) 

4.3 ดานการจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเห็น
ความสําคัญของคุณภาพอาหารที่ตองสะอาดและปลอดภัยรวมถึงภาชนะใสอาหาร การจําหนายอาหารตองมี
ราคาที่เหมาะสมตอการดํารงชีพของนิสิตขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย โดยใหบริการโรงอาหารกลาง (2.5-4-3) 

5. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการดานระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของบุคลากร นิสิตที่อาศัยอยูภายในวิทยาเขตโดยการมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนยรักษาความปลอดภัยในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเหตุที่เกิดข้ึนภายใน
วิทยาเขตซึ่งตั้งอยูบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ อีกทั้ง
ยังมีปอมยามรักษาการณเจาหนาที่ตํารวจที่พรอมใหการสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร  ชวย
ระงับเหตุดวน เหตุราย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ตองดูแลรักษาความปลอดภัย
บุคลากรที่อยูภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธภิาพ จึงไดมีการติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV ภายในอาคาร 
อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟสองสวางฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เปนไปตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 ดานการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใตการดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการคัดแยกขยะโดยนําขยะที่สามารถกอใหเกิดรายได เชนกระดาษ ขวดพลาสต ิก 
และอ ื่นๆ นำไปจำหนายสร างรายได ใหกับหนวยงานจัดใหมีถุงขยะ และเพิ่มจํานวนถังขยะตามจ ุดต างๆ จัดเก็บ
ขยะภายในพื้นที่วิทยาเขต โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขต
และภายในอาคาร เพื่อนําไปคัดแยก รวบรวมไวในพื้นที่ที่ไดจัดสรรไว และไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบล
เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเขามาบริการรับขยะในวันจันทร พุธ ศุกร และเสารเพื่อนําไปกําจัดตอไป  
 ดานการจัดการสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยางมีสุนทรียวิทยาเขตไดมอบหมายใหฝายอาคารสถานที่
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และยานพาหนะ ดูแลเร่ืองระบบระบายน้ําภายในวิทยาเขตอยูเสมอ เพื่อไมใหอุดตันและสามารถระบายน้ําไดใน
ฤดูฝน เปนการปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย (2.5-5-1) 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกองแผนงานรวมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร จัดทําการสํารวจความ
พึงพอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 ผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีนิสิต
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด 519 คน กรอกแบบประเมินจํานวน 173 คน คิดเปนรอย
ละ 33.33 โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 คะแนน (2.5-6-1) 
รายละเอียดดังนี้ 

6.1  หองสมุด แหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใชงาน เทากับ 3.80 คะแนน  
6.2  การบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียนและพัฒนานิสิต เทากับ 3.65 คะแนน 

6.3  การบริการส่ิงอํานวยความสะดวก เทากับ 3.62 คะแนน 

6.4  ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย เทากับ 3.69 คะแนน 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองปฏิบัติการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของผูรับบริการ และรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/2555 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 (2.5-7-1)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 6 7 4.00 5.00 7 บรรลุ 7 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ เปาหมา

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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ประเมิน
เปาหมาย 

ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 6 7 4.00 5.00 7 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

 หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.5-1-1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ประจําปการศึกษา 2554 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

2.5-2-1 รายงานโครงการอบรม e-student (รอจาก สวบ) 
2.5-3-1 ภาพหองปฏิบัติการของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5-3-2 แผนการใชเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จัดสรรครุภัณฑการศึกษา) 
2.5-4-1 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการที่ใหบริการงานทะเบียน 
2.5-4-2 ภาพอาคารสถานพยาบาล 

2.5-4-3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
2.5-5-1 บริการของฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

2.5-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดานของนิสิต (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการของหองปฏิบัติการคณะ 

2.5-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันที ่3 พฤษภาคม 2555 
 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณะจะตองจัดระบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน ที่จะตองเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาการของผูเ รียนในแตละชวงเวลา ป
การศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงานครบทั้ง 7 
ขอ ดังนี ้

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร พิจารณาไดจากเลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่มีรายละเอียดการพัฒนาคุณลักษณะ และ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
รับผิดชอบ และการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6-1-1 อาง 2.1-3-1) 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 สําหรับหลักสูตรเกา (2.6-2-1) และ
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ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติสําหรับหลักสูตรใหม (2.6-2-2 อาง 2.1-3-2) 
และแจงใหนิสิตทราบผานระบบ e-learning ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (2.6-2-3)  

3. ทุกหลักสูตรภายใตความรับผิดชอบของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน หรือจาก
การทําวิจัย (2.6-3-1 อาง 2.1-3-1 และ 2.6-3-2 อาง 2.1-3-2) ซึ่งคณะจัดใหมีรายวิชาหลากหลาย เชน รายวิชา
ปญหาพิเศษ และเทคนิควิจัย ซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการทําวิจัยในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และสามารถเขียนออกมาเปนรูปเลมรายงานทางวิทยาศาสตรได (2.6-3-3) รายวิชาระบบ
เกษตรผสมผสานไดจัดทําโครงการศึกษาความยั่งยืนของทรัพยากรฟารมการเกษตรผสมผสานในระดับหมูบาน
เพื่อใหนิสิตเรียนรูการปฏิบัตินอกหองเรียน และสามารถนําความรู ภูมิปญญาชาวบานที่ไดรับไปประยุกตใช อีกทั้ง
ยังเปนการสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนรอบวิทยาเขตอีกดวย (2.6-3-4) รายวิชาฝกงานเบื้องตน และฝกงาน I 
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพที่มุงเนนใหนิสิตฝกงานดานการเกษตรทั้งพืช สัตว และทรัพยากรเกษตร โดยใช
ความรูและประสบการณในชั้นเรียนมาประยุกตใช (2.6-3-5) รายวิชาฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

เพื่อใหนิสิตไดประสบการณและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะทางดานการเกษตร รวมทั้งการแกปญหาเฉพาะ
หนาที่อาจเกิดข้ึนไดจากการทํางาน โดยนิสิตไดเขาฝกงานในหนวยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชน (2.6-3-6) คณะ
สงเสริมใหนิสิตไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณทางดานเกษตร  (2.6-3-7) 

และอุตสาหกรรมเกษตร (2.6-3-8) รวมทั้งมีโครงการแลกเปล่ียนนิสิตดูงานและฝกงาน ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
เพื่อใหนิสิตมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งฝกภาษาตางประเทศอีกดวย (2.6-3-9) 

4. รายวิชาของหลักสูตรในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการออกแบบใหผูเรียนมี
โอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน และชุมชนภายนอก ยกตัวอยางเชน รายวิชาระบบเกษตรผสมผสาน (2.6-4-1 
อาง 2.6-3-4) และวิชาการฝกงาน II (2.6-4-2 อาง 2.6-3-6) ซึ่งนิสิตตองนําเอาความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริงใน
หนวยงานภายนอก และมีการเชิญใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก และภายในเขามามี
สวนรวมกระบวนการเรียนการสอนในสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คือ รายวิชาชีวจริยธรรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของฟงไจขนาดใหญ เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ สุขภาพสัตวและการสุขาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบชลประทานและการระบายน้ําทางการเกษตร (2.6-4-3) และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คือ
รายวิชาเทคโนโลยีของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และรายวิชาหลักประกันคุณภาพอาหาร (2.6-4-4) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) คือ ตองมีการวิจัยในชั้นเรียนอยาง
นอย 1 รายวิชาตอปการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2554 คณะมีรายวิชาที่ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 2 

รายวิชาคือรายวิชาการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (2.6-5-1) และรายวิชาระบบเกษตร
ผสมผสานไดจัดทําโครงการศึกษาความยั่งยืนของทรัพยากรฟารมการเกษตรผสมผสานในระดับหมูบาน (2.6-5-2 
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อาง 2.6-3-4) และมีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน ที่จัดโดยสํานักวิทยบริการ (2.6-5-3 อาง 2.1-3-3) ซึ่งเปนประโยชนและไดแนวทางในการ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย นอกจากนี้อาจารยยังไดเขารวมโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ 
ใหไดมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ (2.6-5-4) 

6. ทุกปการศึกษาวิทยาเขตจัดใหนิสิตประเมินความคิดเห็นตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในทุกรายวิชา และคณะ ไดมีการประเมินความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการในระดับคณะ พบวา ในป
การศึกษา 2554 ภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีคาเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิต
ตอการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการของคณะเทากับ 4.29 คะแนน (2.6-6-1) และ ความพึงพอใจการใช
หองปฏิบัติการเทากับ 3.89 คะแนน (2.6-6-2) ตามลําดับ และผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด 
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2554 คิดเปนคาเฉล่ียรวมทุกดาน 3.67 
คะแนน (2.6-6-3) 

7. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2554 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (อาจารยประจําหลักสูตร) (2.6-7-1 อาง 2.1-3-3 (ตัวบงชี้ที่ 
1)) เพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการ
สอนของอาจารยโดยนิสิต (2.7-1-2 อาง 2.1-3-3 (ตัวบงชี้ที่ 4)) และจัดทําผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
หรือแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามลําดับ (2.7-1-3 อาง 
2.1-3-2) โดยมีคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการคณะกํากับดูแลการดําเนินงานของหลักสูตร (2.7-1-4 อาง 
2.1-5-1)  
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 7 5.00 5.00 6 บรรลุ 7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 7 5.00 5.00 6 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.6-1-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (อาง 2.1-3-1) 

2.6-2-1 ตัวอยางประมวลการสอนทั้งบรรยายและปฏิบัติการในทุกหลักสูตร  
2.6-2-2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) อาง 2.1-3-2 
2.6-2-3 หนาเว็บไซตที่มีประมวลการสอนในระบบ e-learning ของคณะ 

2.6-3-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ระบุวิชาปญหาพิเศษ และเทคนิควิจัย (อาง 2.1-3-1) 

2.6-3-2 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) (อาง  2.1-3-2) 
2.6-3-3 เลมรายงานปญหาพิเศษและเทคนิควิจัย 
2.6-3-4 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาความย่ังยืนของทรัพยากรฟารมการเกษตรผสมผสานในระดับ

หมูบาน 
2.6-3-5 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการฝกงานเบ้ืองตน และฝกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-6 รายงานโครงการฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-7 รายงานสรุปโครงการเปดโลกทัศน เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณทางดานทรัพยากร

เกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-8 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางความรูดานอุตสาหกรรมเกษตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
2.6-3-9 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตดูงานและฝกงาน ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
2.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาความย่ังยืนของทรัพยากรฟารมการเกษตรผสมผสานในระดับ

หมูบาน (อาง 2.6-3-4) 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.6-4-2 รายงานโครงการฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (อาง 2.6-3-6) 
2.6-4-3 หนังสือเชิญสอน อาจารยพิเศษหรือวิทยากรของสาขาเกษตร 
2.6-4-4 หนังสือเชิญวิทยากรมาอบรม ISO ของสาขาอาหาร 
2.6-5-1 รายงานสรุปโครงการวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาสงเสริมและนิเทศนการเกษตร 
2.6-5-2 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาความย่ังยืนของทรัพยากรฟารมการเกษตรผสมผสานในระดับ

หมูบาน (อาง 2.6-3-4) 
2.6-5-3 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิทยบริการ  

(อาง 2.1-3-3 (ตัวบงชี้ที่ 9)) 
2.6-5-4 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.6-6-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิตทุกรายวิชา 
2.6-6-2 รายงานสรุปความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการคณะ ทอ. 
2.6-6-3 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ประจําปการศึกษา 2554 
2.6-7-1 รายการงานประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรที่ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานและภาพรวม

แตละรายวิชา ทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยนําผลการประเมินของผูเรียนมาปรับปรุง (อาง 
2.1-3-3 (ตัวบงชี้ที่ 1)) 

2.6-7-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
(อาง 2.1-3-3 (ตัวบงชี้ที่ 4)) 

2.6-7-3 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หรือแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (สมอ.07) (อาง 2.1-3-2) 

2.6-7-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการของคณะ ทอ. (อาง 2.1-5-1) 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมมีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง) 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเห็นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ทางดานวิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ ที่ จะอยู กับบัณฑิตตลอดไป แมจะจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปแลว ดังที่ปรากฏอยางชัอเจนในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: สํานึกดี 
มุงม่ัน สรางสรรค สามัคค ี

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (2.7-1-1 และ 2.7-1-2)  ซึ่งในปการศึกษา 
2554 พบวานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมอยูใน
ระดับ  พึงพอใจมาก (3.88 คะแนน) โดยในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
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ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายจางมีความพึงพอใจในระดับทุกดาน (4.20 คะแนน 3.67 คะแนน 3.69 คะแนน 3.89 
คะแนน และ 3.78 คะแนนตามลําดับ) และเม่ือพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตในแตละดานนั้นพบวาคณะมีศักยภาพในการที่จะปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตของ 3 ดาน คือ 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมากกวาปนี้ 

2. จากผลการสํารวจลักษณะบัณฑิตที่นายจางตองการปการศึกษา 2553 คณะไดนําขอมูลมาใชประกอบ
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปการศึกษา 2554 คือในดานความรูทางคณะไดมีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกหลักสูตร (2.7-2-1 อาง 2.1-3-1) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรมากข้ึน ใน
ดานทักษะทางปญญา โดยจัดโครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิควิจัยดีเดน (2.7.2-2) และโครงการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตคณะ ทอ. (2.7-2-3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาทางวิชาการ ถายทอด และสามารถประยุกตใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ และในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น คณะจึงจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ (2.7-2-4) 
และทางวิทยาเขต ไดตั้งศูนยภาษาอังกฤษ (KU.CSC. Language Center) ข้ึน (2.7-2-5) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางดานภาษาตางประเทศ และเตรียมความพรอมนิสิตเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 อีกทั้งทางวิทยาเขตได
เล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดการสอบประเมินทักษะดาน ICT ของนิสิตชั้นปที่ 4 
ข้ึน    (2.7-2-6) เตรียมความพรอมนิสิตเพื่อเขาสูตลาดแรงงานตอไป 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาในรูปของโครงการตางๆ ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตของคณะ ใหเปนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้
ไดสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนตอการเรียนการสอน (2.7-3-1, 2.7-3-2 
และ 2.7-3-3) การมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา (2.7-3-

4 อาง 2.6-3-3) รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและเร่ืองอ่ืนๆ ใหแกนิสิตอีกดวย 
(2.7-3-5) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญา
ตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดทําโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตคณะ ทอ. (2.7-4-1 

อาง 2.7-2-3) ข้ึน และทําการเผยแพรขาวประชาสัมพันธโครงการฯ บนเว็บไซตคณะ (2.7-4-2) โดยในปการศึกษา 
2554 มีนิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารจํานวน 2 คนเขารวมคือ นางสาวรุงทิวา ชางจอหอ และนางสาวสายฝน 
ห ลา บโพ ธิ์  ไ ด เ ข า ร วมก ารนํ า เ สน อ ผลง าน ภ าค โปส เ ตอ ร ใ น ก า รปร ะชุม วิช า ก า รค ร้ั งที่  50  ขอ ง



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

99 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตหัวของานวิจัยเร่ือง “การอยูรอดของ Samonella Typhimurium ในถั่วงอก
และผักกาดหอมซึ่งรดดวยน้ําที่มีการปนเปอน” (2.7-4-3) และนิสิตทั้ง 2 คนไดนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การนําเสนอผลงานดังกลาวมาถายทอดใหเพื่อนนิสิตในรายวิชาเทคนิควิจัย (2.7-4-4)  

5. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต ดังนั้นคณะไดจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสู
นิสิต ทอ. โดยใหนิสิตทุกชั้นปเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ณ วัดโพธิ์ชัย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร และ
รวมกิจกรรมเวียนเทียน เวียนใจ ส่ือความรัก ความกตัญูบิดา มารดา ณ อาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม (2.7-5-1) 
และเปดรายวิชาชีวจริยธรรมบริการใหกับนิสิตทุกคณะไดเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมแกนิสิต (2.7.5-2) รวมทั้งคณะไดจัดทําคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะ ทอ. (2.7.5-3) เพื่อเปนแนวทาง
ใหนิ สิตสามารถปฏิบัติตน ให เ ปน ผู มีความ รูคู คุณธรรมตามคุณลักษณ ะบัณ ฑิตที่พึ งประสงค ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เกณฑการประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 5 4.00 4.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน

เปาหมา
ย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ หรือ 5 ขอ ตาม

เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 
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2553 2554 2553 2554 2554 เปาหมาย 2555 

2.7 5 5 4.00 4.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป พ.ศ. 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

2.7-1-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากกองแผนงาน มก. ประจําป 2554 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2.7-2-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (อาง 2.1-3-1) 

2.7-2-2 สรุปโครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิควิจัยดีเดน ประจําป 2554 
2.7-2-3 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. 
2.7-2-4 สรุปโครงการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ 
2.7-2-5 แผนการใชศูนยภาษาอังกฤษของวิทยาเขตฯ 
2.7-2-6 การสอบประเมินทักษะดาน ICT ของนิสิตชั้นปที่ 4 
2.7-3-1 แผนการใชเงินโครงการและงบประมาณคณะ ทอ. ประจําป 2554 และ 2555 
2.7-3-2 แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
2.7-3-3 รายการครุภัณฑ  
2.7-3-4 บริการบทเรียนทางเว็บไซต e-learning (อาง 2.6-2-3) 

2.7-3-5 สรุปโครงการระบบที่ปรึกษาคณะ ทอ. 
2.7-4-1 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. (อาง 2.7-2-3) 

2.7-4-2 ขาวประชาสัมพันธโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. บน
เว็บไซตคณะฯ 

2.7-4-3 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต 

2.7-4-4 รายงานการทํา Focus Group ของนิสิตที่ไปเผยแพรผลงานวิชาการในรายวิชาเทคนิควิจัย 
2.7-5-1 สรุปโครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมสูนิสิต ทอ. 
2.7-5-2 ประมวลการสอนรายวิชาชีวจริยธรรม 
2.7-5-3 คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะ ทอ. 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 
1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 (2.8-1-1) โดย
ระบุพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการสงเสริมไว คือ “นิสิตมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมที่
จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวย การมีวินัยในตนเอง การยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต การหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตสํานึกตอสวนรวมและสังคม” คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงไดถายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวไวเปนลาย
ลักษณอักษรในคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต (2.8-1-2) ซึ่งไดแจกสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และเผยแพรไวในเว็บไซต
คณะ (2.8-1-3) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการถายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตในการประชุมคณะคร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2555 เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรคณะทราบ (2.8-2-1) นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรผานทางเว็บไซดคณะเพื่อใหทราบอยางทั่วถึง (2.8-2-2 
อาง 2.8-1-3) 
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3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

3.1  ดานสงเสริมการมีวินัย คณะมุงเนนใหนิสิตไดประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเร่ืองการแตงกายของนิสิตซึ่งคณะไดตั้งกฎวา นิสิตที่ตองการติดตอเร่ืองทางราชการกับ
คณะจะตองแตงกายดวยชุดนิสิตที่ถูกตองตามระเบียบ นอกจากนี้ยังสรางความตระหนักแกนิสิตใหนิสิตที่เขาเรียน 
และเขาสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ (2.8-3-1) 

3.2 ดานการยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ สาขาวิชาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนของคณะไมมีสภา
วิชาชีพรับรอง แตคณาจารยในแตละสาขาก็ไดถายทอดจรรยาบรรณวิชาชีพของตนใหนิสิตไดรับรูตลอดชวงเวลา
การเรียนการสอนผานทางรายวิชาที่รับผิดชอบ 

3.3 ดานการหลีกหนีอบายมุข คณะไดสรางความตระหนักใหแกนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยแจงวาสโมสรนิสิตหามมีการนําเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในการดําเนินกิจกรรม 

3.4 ดานความซื่อสัตยสุจริต คณะใหความสําคัญตอการใหนิสิตมีความซื่อสัตยทางดานวิชาการ
โดยเฉพาะในประเด็นทุจริตการสอบ โดยคณะไดชี้แจงระดับโทษทางวินัยใหนิสิตทราบเพื่อเปนการปองปรามการ
ทุจริตของนิสิต  

3.5 ดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมและสังคม คณะใหความสําคัญตอการเสริมสรางจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวมและสังคม โดยโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสูนิสิต เพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม (2.8-3-2) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดไวในขอ 3 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

4.1  ดานการสงเสริมการมีวินัย คณะมุงหวังใหนิสิตของคณะไดประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2554 ไดจัดโครงการประกวดการแตงกายของนิสิต พบวา 
นิสิตใหการสนับสนุนเปนอยางดี (2.8-4-1) 

4.2  ดานการยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการจัดแผนการเรียน
การสอนและรายวิชาที่สอนในหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยสงเสริมให
นิสิตมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีกลยุทธการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เชน เปดสอนรายวิชาชีวจริยธรรม  

4.3  ดานการหลีกหนีอบายมุข ฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตไดดําเนินโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อสรางความรูความเขาใจ และเพื่อสรางภูมิคุมกันในเร่ืองดังกลาวใหแกนิสิต โดยมีนิสิตของคณะเขา
รวมอยางตอเนื่อง 

4.4  ดานความซื่อสัตย คณะใหความสําคัญตอการใหนิสิตมีความซื่อสัตยทางดานวิชาการ โดยได
ตั้งเปาหมายไววานิสิตของคณะตองผานการสอบโดยไมถูกลงโทษทางดานการทุจริตการสอบ  
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4.5  ดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมและสังคม ผลการประเมินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
สูนิสิต พบวา มีนิสิตเขารวมโครงการรอยละ 82.28 และนิสิตมีความพึงพอใจในโครงการ ในระดับ 4.55 ซึ่งบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว (2.8-4-2 อาง 2.8-3-2) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 4 4.00 4.00 4 บรรลุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 4 4.00 4.00 4 บรรลุ 4 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่
พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 

2.8-1-2 คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต 
2.8-1-3 หนาเว็บไซตการเผยแพรคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต 
2.8-2-1 รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 5 ขอ 
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2.8-2-2 หนาเว็บไซตการเผยแพรคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต (อาง 2.8-1-3) 
2.8-3-1 ปายประชาสัมพันธการแตงกายของนิสิต 
2.8-3-2 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสูนิสิต 
2.8-4-1 โครงการประกวดการแตงกายของนิสิต 
2.8-4-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสูนิสิต (อาง 2.8-3-2) 

  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้ กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบงไดเปน 2 สวน คือ 1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
ซึ่งคณะจัดข้ึนใหสอดคลองกับความมตองการและเกิดประโยชน สูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ 2) การจัด
กิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการโดยสโมสรนิสิตซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะ ทั้งนี้ เพื่อใหนิสิตไดพัฒนา
รางกาย อารมณ สังคม สติทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข       การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ขอ 6 6 6 5.00 5.00 
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3.3 ระบบการให
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

  2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
  5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริหารจัดการระบบและกลไกใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสารผานส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย สงผลใหนิสิตปจจุบันและศิษยเกาไดรับรูขอมูลที่
เปนประโยชนและไดรับการพัฒนาความรูและประสบการณอยางเหมาะสม ในปการศึกษา 2553 คณะประเมิน
ตนเองวามีผลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ขอ ดังนี ้

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกนิสิต ดังนี้ 
 1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมอบหมายใหสํานักวิทย

บริการจัดทําฐานขอมูลนิสิตทั้งดานการเรียน ครอบครัว และบุคคคลที่คณะสามารถติดตอไดเม่ือนิสิตมีปญหาซึ่งดู
ไดจาก http://reg.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=163 
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 1.2 คณะมีระบบการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยคํานึงถึงสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษาตอ
นิสิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหอาจารยสามารถดูแลนิสิตไดทั่วถึง มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา การใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ และการ
ดําเนินชีวิตหรือในกรณีที่นิสิตประสบปญหา โดยจัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานฝายพัฒนานิสิต เพื่อใหนิสิต
ไดทราบข้ันตอนการใหคําปรึกษา (3.1-1-1) 

 1.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีฝายกิจการนิสิตที่มี
หนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่ดานจิตวิทยาคอยรับเร่ืองรองทุกขของนิสิตที่
ขอใชบริการ ซึ่งนักวิชาการศึกษาของคณะจะชวยประสานงานในสวนของคณะ 

 1.4 คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนิสิตทุกชั้นป
เพื่อใหนิสิตใหมเขาใจถึงการดําเนินชีวิตทั้งในดานการเรียน และกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมประสบการณในการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใหคําปรึกษาระหวางอาจารยกับนิสิตใหม และนิสิตทุกชั้นปกอนเร่ิมตนป
การศึกษา        (3.1-1-2) 

 1.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบการสงตอการดูแล
สุขภาพจิตของนิสิตไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมีปญหาที่ รุนแรงเกิด
ความสามารถของคณะทีจ่ะดูแลได เชน นิสิตปวยที่ตองรับการรักษาที่โรงพยาบาล อาจารยฝายพัฒนานิสิตและ
นักวิชาการศึกษาไดพานิสิตสงตอยังโรงพยาบาลและดูแลนิสิตเปนอยางดี 

2.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นิสิตหลายรูปแบบไดแก การจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต (3.1-2-1) บอรดประชาสัมพันธสําหรับ
ประกาศขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนกับนิสิต (3.1-2-2) เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนการศึกษาตอ การ
สมัครงาน การฝกงานตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขาวสารทางวิชาการที่ทันสมัยและที่
เกี่ยวของกับคณะ เพื่อใหเกิดประโยชนตอนิสิตทั้งในปจจุบัน และอนาคต  

 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่
มุงพัฒนาศักยภาพของนิสิตเปนสําคัญ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนิสิต เชน โครงการเสริมสรางความรูทางดานอุตสาหกรรมเกษตรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขา
เทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2554 (3.1-3-1) ซึ่งจัดข้ึนเพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองมากข้ึน และนอกจากนั้นยังมีโครงการเปดโลกทัศนเพื่อเสริมสรางความรู และประสบการณทางดาน
ทรัพยากรเกษตร ประจําปการศึกษา 2554 (3.1-3-2) ซึ่งเปนการจัดเพื่อใหนิสิตเรียนรู ลักษณะงาน รวมถึงดาน
วิชาการและวิชาชีพของนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพมากยิ่งข้ึน และนอกจากนี้ทางคณะไดสงนิสิตสาขา
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพไปฝกงาน ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน (3.1-3-3) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย
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เกา โดยจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาผานเว็บไซตของคณะ โดยตั้งเปนหัวขอขาวสโมสรศิษยเกา ทอ. เพื่อเปนการ
ประชาสัมพนัธขาวสารที่เปนประโยชนใหกับศิษยเกา และยังสามารถใชในการติดตอส่ือสารระหวางศิษยเกากับ
ศิษยปจจุบัน และระหวางศิษยเกากับอาจารย เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
อาจารยไดอีกดวย (3.1-4-1) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา เชน คณะไดจัดทําเว็บบอรด เพื่อใชเปนชองทางใหศิษยเกาไดเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ และใชชองทางผานสังคมออนไลน 
facebook เพื่อใหศิษยปจจุบันและศิษยเกา ไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณซึ่งกันและกันรวมทั้งอาจารย
ดวย (3.1-5-1) 

6.  คณะทําการประเมินผลคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งไดทําการประเมินระบบการใหบริการโดยนิสิต ดังนี้ 

6.1 การใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต คะแนนเฉลี่ย 3.73 คะแนน  

6.2 การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต คะแนนเฉลี่ย 3.72 คะแนน 

6.3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต คะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน   
(3.1-6-1) 

7.  หลังจากไดขอมูลผลการประเมินการใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 
การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพแกนิสิตแลว มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
โดยการนําเขาเปนวาระการประชุมของทางคณะ และหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในคร้ังตอไป 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 5 7 3.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 7 ขอ 
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   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 5 7 3.00 5.00 7 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 
3.1-1-2 ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง ระบบและกลไกการ

ดําเนินงานของฝายพัฒนานิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
3.1-1-3 รายงานสรุปผลโครงการสูออมอกแหงไออุนและพบอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2554  

3.1-2-1 หนาเว็บไซตคณะ ซึ่งมีขอมูลขาวสารของคณะ 

3.1-2-2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขาวสารสําหรับนิสิต 

3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางความรูทางดานอุตสาหกรรมเกษตรและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2554   

3.1-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ โครงการการเปดโลกทัศนเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณ
ทางดานทรัพยากรเกษตร ประจําปการศึกษา 2554   

3.1-4-1 หนาเว็บไซดประชาสัมพันธขาวสโมสรศิษยเกาคณะทอ. 
3.1-5-1 ภาพการจัดกิจกรรมผานเว็บบอรด และ ผานสังคมออนไลน facebook 

3.1-6-1 รายงานสรุปผลการประเมินระบบการใหบริการแกนิสิต 
3.1-7-1 รายงานการประชุมฝายพัฒนานิสิต คณะทอ. วาระเพื่อพิจารณาที่ 4.4, 4.5 และ 4.6 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหความสําคัญตอการสงเสริมกิจกรรมนิสิตโดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดอนุมัติงบประมาณเงินรายไดในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต จํานวน 195,000 บาท
ภายใตการกํากับดูแลของผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต โดยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน คิอ ความรู ทักษะเชาวนปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบรวมถึงความสามารถ ทักษะการวิเคราะหและการส่ีอสาร และ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และไดจัดทําปฏิทินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะประจําปการศึกษา 2554 

เพื่อใหทราบวามีการดําเนินการตามแผนจริง (3.2-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดใหฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ และมีสวนรวมในการประสานงานดานการประกัน
คุณภาพกับมหาวิทยาลัย โดยรวมกับฝายพัฒนานิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพกิจการนิสิต 
เพื่อใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศีกษาแกนิสิต ซึ่งในปการศึกษา 2554 ไดจัดโครงการพัฒนา
องคกรนิสิตและผูนํานิสิต ประจําป 2555 เม่ือวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแหงชาติภูพาน เพื่อเปนการให
ความรูเร่ืองการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตของคณะ ทอ. การฝกความเปนผูนํา และใหความรูดานงานประกัน
คุณภาพใหกับผูนํานิสิต กิจกรรมมีการฝกปฏิบัติการการเขียนรายงานสรุปผลโครงการของสโมสรนิสิต เนนใหนิสิต
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นําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการจัดทําโครงการ โดยเฉพาะข้ันตอนการติดตามและนําไปปรับปรุง และยังให
ความรูในการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการดวย เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินกิจกรรม และเพื่อใชในงานระดับสโมสรของนิสิตและระดับคณะตอไป (3.2-2-1) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต อยางนอย 5 ประเภทในระดับปริญญาตรี ไดแก 

3.1 คณะจัดกิจกรรมทั้ง 5 ดาน ไดแก 
  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (3.2-3-1) 

  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (3.2-3-2) 

  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม (3.2-3-3) 

  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (3.2-3-4) 

  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-3-5) 

 3.2 การจัดโครงการของนิสิตทั้ง 5 ดาน ไดนําแนวคิด PDCA มาเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ
ของนิสิต กลาวคือ นิสิตผูรับผิดชอบโครงการหรือสโมสรนิสิตจะตองเสนอแผนหรือปฏิทินกิจกรรมตอคณะ (P) เพื่อ
เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน และดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอไว (D) กอนที่จะดําเนินการโครงการจะตอง
ไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต และอนุมัติโครงการโดยคณบดี 
ซึ่งใชความรูดานการประกันคุณภาพในการเขียนโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ ลักษณะ
ของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมินผลความสําเร็จ และมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ
โดยฝายพัฒนานิสิตและตรวจสอบการใชจายงบประมาณโดยงานนโยบายและแผนของคณะ เม่ือดําเนินโครงการ
เสร็จส้ินจะตองนําเสนอรายงานสรุปผลโครงการและคาใชจายตอคณะ พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการดวยเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในปตอไป (A) (อาง 3.2-3-1, 3.2-3-2, 3.2-3-3, 3.2-3-

4 และ 3.2-3-5) 

 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและระหวางสถาบันอ่ืนๆ โดยสงนิสิตสโมสรคณะ ทอ. 
เขารวมโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตและการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ 
โครงการสงน้ําชลประทานหวยเดียก มีนิสิตนักศึกษาตางคณะตางสถาบันเขารวม ดังนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “บทบาทผูนํานิสิตกับการประกันคุณภาพ” โดย ดร. จิรวัฒน วีรังกร  
ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานการอุดมศึกษาแหง
ประเทศไทย สนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนา (3.2-4-1)  
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5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จและจัดทําเปนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานทุกโครงการ (3.2-5-1 อาง 3.2-3-2 และ 3.2-3-3) 

 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยการนําผลการประเมินไปปรับปรุง หรือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาการจัด
โครงการในปตอไป (3.2-6-1 อาง 3.2-3-2 และ 3.2-3-3) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 6 5.00 5.00 6 บรรล ุ 6 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 6 5.00 5.00 6 บรรล ุ 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 โครงการและงบประมาณฝายกิจการนิสิตของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.2-2-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาองคกรนิสิตและผูนํานิสิต ประจําป 2555   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 6 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-3-1 รายงานสรุปผล โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาฝกงาน II  
3.2-3-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเขารวมงานประเพณี 4 จอบแหงชาติครั้งที่ 29  

3.2-3-3 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการคายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนาชบบท 

3.2-3-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม สูนิสิต ทอ. 
3.2-3-5 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสืบสานเก่ียวขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ.ครั้งที่ 3 

3.2-4-1 รายงานโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตและการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการ

แกปญหาและพัฒนานสิิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา

ทุกป 
  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหความสําคัญในระบบการใหคําปรึกษาและการ
พัฒนานิสิต โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาในระดับคณะ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ระบบอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษานิสิตดานวิชาการ และดานอ่ืนๆ ไดอยางทั่วถึง (3.3-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน ซึ่งแหลงให
ความรูเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวย คูมืออาจารยที่ปรึกษา จรรยาบรรณอาจารย มก. อาจารยที่ปรึกษา
กับงานประกันคุณภาพ และขอบังคับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษากับนิสิต
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ในเร่ืองการเรียน รวมถึงมีเทคนิคการใหคําปรึกษาเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาดวย ซึ่งการใหคาํปรึกษา
หรือติดตอกันกันผานระบบดังกลาว เปนการสนับสนุนการทํางานของอาจารยที่ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (3.3-2-1) และนอกจากนั้นแลวยังมีการจัดโครงการการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา (3.3-2-2) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาคณะเพื่อหารือเร่ือง
การทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ ไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง (3.3-3-1 และ3.3-3-2) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําแบบประเมินภาพรวมระบบใหคําปรึกษา
วิชาการ หลังจากที่ไดมีการดําเนินงานในรอบป ซึ่งจัดทําโดยฝายพัฒนานิสิตของคณะ (3.3-4-1) 

5. หลังจากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดทําแบบประเมินภาพรวมระบบให
คําปรึกษาวิชาการ แลว ไดมีการนําผลการประเมินเขารายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยปรึกษาของ
คระ และหาแนวทางการปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (3.3-5-1) 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 5 5.00 5.00 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 5 5.00 5.00 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
3.3-2-1 เว็บไซตระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน 
3.3-2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําป 2554  

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษา ภาคตน 
3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษา ภาคปลาย 
3.3-4-1 สรุปผลการประเมินระบบการใหบริการนิสิต 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การ
วิจัย ดังนี้ คณะมีการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน
อยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและ
การจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนรวมถึง
ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเอง 
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 
3.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมา
ย ป 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรมกา
ร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย            3.96 3.96 

4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจาก

ขอ 5 5 5 4.00 4.00 
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งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดสวน 120,000 3,303,600 103,237.50 3,303,600 103,237.50 2.87 2.87 

32.00 32.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
โดยมีแผนกลยุทธประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และแผนแมบทงานวิจัย (๔.๑-๑-๑) ที่มุงม่ันสูความเปนเลิศดาน
การเกษตรเพื่อความม่ันคงทางอาหารปลอดภัย เพื่อใหบุคลากรมีทิศทางการทํางานวิจัยในทิศทางเดียวกัน โดยมี
คณะกรรมการฝายวิจัยของคณะ (๔.๑-๑-๒) เปนฝายวางแผนการดําเนินงาน กําหนดข้ันตอน ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของฝายวิจัย (๔.๑-๑-๓) รวมถึงจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 
ใหบรรลุตามแผนปฏิบัติงานประจําปของฝายวิจัยที่ไดวางไว (๔.๑-๑-๔) รวมทั้งประชาสัมพันธแหลงสนับสนุนการ
ใหทุนอยางตอเนื่อง (๔.๑-๑-๕)  และทางคณะไดจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับอุดหนุนงานวิจัยแกบุคลากร
ในคณะ (๔.๑-๑-๖) ที่ทํางานวิจัยตามกรอบของแผนแมบทงานวิจัย ภายใตกรอบระบบและกลไกของการบริหาร
งานวิจัยของคณะ  

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน โดยมีอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยใหนิสิตมีสวนรวมในการทําโครงการวิจัยตางๆ ไดแก อาจารย
ดร.รชา เทพษร ไดใหนางสาวรุงทิวา ชางจอหอ และนางสาวสายฝน หลาบโพธิ์ นิสิตชั้นปที่ ๔ รวมทํางานวิจัยใน
วิชาปญหาพิเศษ และไดนําผลงานวิจัยดังกลาวเขารวมนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ คร้ังที่ ๕๐ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง การอยูรอดของ Salmonella Tphimurium ในถั่วงอก
และผักกาดหอมซึ่งรดดวยน้ําที่มีการปนเปอน จัดข้ึนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (๔.๑-๒-๒) 

สวน อาจารย ดร.สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ในโครงการวิจัยเร่ืองการรวบรวมพันธุและประเมินพันธุพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
มอบหมายให          นางสาวอรุณศรี ลังภูลี นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีสวนรวมใน
การทําวิจัยเปนปญหาพิเศษ ในหัวขอเร่ือง การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทดสอบผลผลิตสายพันธุพริก
ที่รวบรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๔.๑-๒-๓) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ซึ่งคณะไดให
นักวิจัยรุนใหมเขารวมประชุมวิชาการที่เหมาะสมกับประสบการณ ซึ่ง อาจารย ดร.สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ จบมา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเขารวมประชุมวิชาการพืชไรวงศถั่วแหงชาติ คร้ัง
ที่ ๓ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย (๔.๑-๓-๑) นอกจากนี้ อาจารย ดร.กรรณิการ วงษพานิชย 
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ไดรวมวิจัยเร่ือง effect of season on evalution of the corpus luteum throughout the cycle by 

progesterone assay in Thai  Swamp Buffalo (Babalus bubalis)  ณ The University of Tokyo ประเทศ
ญี่ปุน ตั้งแตวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๔.๑-๓-๒) อีกทั้งคณาจารยของคณะไดเขา
รวมอบรม รับฟง รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยตามที่สํานักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (สวพ.ฉกส.) จัดข้ึน โดยมี รอง
ศาสตราจารย ดร.สุวพงษ สวัสดิ์พาณิชย เปนวิทยากร เพื่อใหอาจารยและบุคลากรปฏิบัติตนเปนนักวิจัยที่ดี ตาม
จรรยาบรรณไดอยางถูกตอง (๔.๑-๓-๓) และจัดบอรดแสดงผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ (๔.๑-๓-๔) อีกทั้งคณะไดจัดโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะ เปน
คาตอบแทนสําหรับอาจารยที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยคณะสนับสนุน
งบประมาณงบประมาณสําหรับบทความวิชาการบทความละ ๒,๐๐๐ บาท ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ เร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ืองละ 
๕๐๐ บาท (๔.๑-๓-๕) เพื่อเปนการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะ อีกทั้งเปน
แรงจูงใจกระตุนใหบุคลากรอยากสรางสรรคงานวิจัยเพื่อนําไปตีพิมพเผยแพรอีกดวย 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนสนับสนุนการ
วิจัยของบุคลากรเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมี
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย จํานวน ๕ โครงการวิจัย (๔.๑-๔-๑ อาง ๔.๑-๑-๖) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในพันธกิจดาน
การวิจัยตามอัตลักษณของคณะดานความม่ันคงทางอาหารปลอดภัย  ซึ่งไดมีการสนับสนุนปจจัยที่เอ้ือตอการ
ดําเนินงานวิจัย ดังตอไปนี้ 

5.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพผลงานวิจัย 

 คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประกอบดวยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรคณะ 
ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีบุคลากรไดรับทุนวิจัยจํานวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
(๔.๑-๕-๑ อาง ๔.๑-๑-๖) และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของสําหรับการเขียนบทความวิชาการ
บทความละ ๒,๐๐๐ บาท ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท และการ
เขียนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ืองละ ๕๐๐ บาท (๔.๑-๕-๒ อาง ๔.๑-๓-๕) 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัย 

 คณะมีหองปฏิบัติการวิจัยที่มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย สามารถทํางานวิจัยไดหลากหลายสาขาและมี
เคร่ืองมือชั้นสูงที่สามารถรองรับการทํางานวิจัยในระดับสูงได (๔.๑-๕-๓)  

5.3 หองสมุดและแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนงานวิจัย 

  คณะจัดใหมีแหลงคนควาทางวิชาการในรูปแบบหองสมุดที่มีการรวบรวมหนังสือ วารสารทางวิชาการ
ประเภทตางๆ รวมถึงรูปเลมเทคนิควิจัย และปญหาพิเศษใหบริการแกบุคลากรใชคนควา หาขอมูลเพื่อทํางานวิจัย 
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(๔.๑-๕-๔) 

 5.4 สิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 

 คณะยังใหความสําคัญเร่ืองสุขภาพของผูที่ทํางานวิจัย โดยในแตละหองปฏิบัติการจะมีตูดูดควัน 
(Hood)  

เพื่อใหนักวิจัยปลอดภัยจากสารระเหยที่เปนอันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีชุดลางตา เม่ือเกิดอุบัติเหตุจาก
การ 

ทํางานวิจัย ทางวิทยาเขตไดจัดใหมีหนวยรักษาความปลอดภัยประจําตามจุดตางๆ รวมถึงหองปฏิบัติการวิจัย 
นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมตออินเตอรเนต ซึ่งนักวิจัยสามารถเชื่อมตอหนวยงานแหลงทุนภายนอกที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย สามารถดาวนโหลดวารสารอิเลคทรอนิคที่มหาวิทยาลัยตอบรับเปนสมาชิก และเชื่อมตอกับหนวยงานที่
จัดการ 
ประชุมวิชาการตางๆ ได เพื่ออํานวยความสะดวกในการหาแหลงทุน  หาขอมูลเพื่อทําการวิจัย  และสงผลงานเขา 

รวมประชุมวิชาการ (๔.๑-๕-๕) 

 5.6 กิจกรรมท่ีสงเสริมงานวิจัย 

คณะสนับสนุนให อาจารย ดร.กรรณิการ วงษพานิชย ไปทํางานวิจัยตางประเทศรวมกับศาสตราจารย
ของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุนเปนเวลา ๓๘ วันเพื่อแลกเปล่ียนความรูดานงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับสาขาที่ทํางานวิจัย และใชเคร่ืองมือชั้นสูงเพื่อใหงานวิจัยสามารถดําเนินการได (๔.๑-๕-๖) 

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุนอาจารยและนักวิจัย ในเร่ืองการใหทุนวิจัยของคณะ ทั้งในประเด็น ดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัย มี
การสนับสนุนในการทําวิจัยอยางตอเนื่อง หองปฏิบัติการวิจัย โดยเฉพาะเคร่ืองมือข้ันสูง เพื่อสามารถตีพิมพ
ผลการวิจัยในระดับนานาชาติได  หองสมุดคนควาทางวิชาการ มีขอมูลสนับสนุนดานงานวิจัย งานวิจัยเสร็จทัน
กําหนดเวลา คุณภาพงานวิจัยเปนไปตามเกณฑ และผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก      
(๔.๑-๖-๑) รวมทั้งขอเสนอแนะเพือ่ใชในการปรับปรุงแกไข และใชในการพัฒนาดานงานวิจัยของคณะ  

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะไปจัดทําแผนกิจกรรมและมาตรการในการปรับปรุง ตลอดจนกําหนดเวลาที่ปรับปรุง ซึ่งทางคณะกรรมการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดประชุมแลว มีมติใหทําบันทึกการประชุมแจงเตือนผูรับ และกําหนดมาตรการลงโทษ 
โดยจะระงับการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย จนกวาจะสงรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ      (๔.๑-๗-๑) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 7 4.00 5.00 6 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 7 4.00 5.00 6 บรรล ุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2551-2555 และแผน
แมบทงานวิจัยของคณะ ประจําป 2553-2557 

4.1-1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจยัคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.1-1-3 ระบบงานของฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.1-1-4 แผนปฏิบัติงานวิจัยและแผนการใชงบประมาณฝายวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 
4.1-1-5 ประชาสัมพันธแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย (ภาพบอรดประชาสัมพันธคณะ) 
4.1-1-6 ประกาศโครงการอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร ประจําป 2555 

4.1-2-1 ขอมูลโครงการวิจัยของ อาจารย ดร.สุรัสวดี พรหมอยู  เรื่อง ผลของความเขมแสง และรังสี UV-C 

ที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริก
หวาน ที่นําไปใชในการเรียนการสอนแกนิสิตในรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตร (04805462) 

4.1-2-2 แบบขออนุมัติเดินทางเขารวมเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.1-2-3 ประกาศโครงการอุดหนุนการวิจัยของ อาจารย ดร.สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ และหัวขอปญหาพิเศษ
นิสิต 

4.1-3-1 หนังสือการเขารวมประชุมวิชาการของนักวิจัยรุนใหม 
4.1-3-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2824/2554 ของอาจารย ดร. กรรณิการ วงษพานิชย 
4.1-3-3 รายชื่อผูเขารวมอบรมจรรยาบรรณนักวิจัยของ สวพ.ฉกส. 
4.1-3-4 บอรดเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและแผยแพรประชาสัมพันธใหกับนิสิตบุคลทั่วไป 

4.1-3-5 โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะ ประจําป 2555 

4.1-4-1 ประกาศโครงการอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร ประจําป 2555 (อาง 4.1-1-6) 

4.1-5-1 ประกาศโครงการอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร ประจําป 2555 (อาง 4.1-1-6) 

4.1-5-2 โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะ ประจําป 2555 (อาง 4.1-3-4) 

4.1-5-3 ภาพหองปฏบัิติงานวิจัยของคณะ 
4.1-5-4 ภาพหองสมุดและแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการที่สามารถสนับสนุนการวิจัย 
4.1-5-5 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 

4.1-5-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2824/2554 ของอาจารย ดร. กรรณิการ วงษพานิชย (อาง 4.1-

3-2) 

4.1-6-1 แบบประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัยของคณะ 
4.1-7-1 รายงานการประชุมฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2555 

  

  

  

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดใหคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ
วิชาการรับผิดชอบ (4.2-1-1 อาง 4.1-1-2) ซึ่งคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการไดวางแนวทาง ข้ันตอน 
และหลักเกณฑ ในการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (4.2-1-2 อาง 4.1-1-3)  โดยประชาสัมพันธใหอาจารยในคณะทราบขาวสารดานการประชุม
วิชาการ ผานทาง e-mail และบอรดประชาสัมพันธคณะมาอยางตอเนื่อง (4.2-1-3) ยิ่งไปกวานั้นคณะกรรมการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดเขียนโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกบุคลากรที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
งานวิจัย (4.2-1-4 อาง 4.1-3-5) และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหบุคลากรเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-5)  

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไก การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อเปนองคความรูที่บุคคลทั่วไปเขาใจไดงาย โดยคณะไดกําหนดความชํานาญ
ของอาจารยแตละทาน และคัดสรรผลงานที่อยูในกระแสความสนใจของสังคม และมอบหมายใหอาจารยนํามา
สรุปประเด็นโดยยอเพื่อใหเขาใจไดงาย เผยแพรสูสาธารณชน โดยคณะไดมีการวางแผนในดานประชาสัมพันธใน
หลายๆ ชองทาง เชน ทางเว็บไซต เอกสารส่ิงพิมพตางๆ และการถายทอดความรูไปสูกลุมเกษตรกรโดยตรง เชน 
คณะใหอาจารยแตละทาน วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยแลว สรุปเปนองคความรูเพื่อเผยแพรผาน
ทางเว็บไซดของคณะตามความชํานาญของอาจารย (4.2-2-1) และคณะไดมอบหมายให อาจารยวัชวิทย มีหนอง
ใหญ สรุปองคความรูดานโคนมสําหรับเกษตรกรที่เขาใจไดงาย  เพื่อเผยแพรองคความรูแกเกษตรกรที่เล้ียงโคนม
ในจังหวัดสกลนคร และผูสนใจ ในการจัดโปสเตอรสําหรับจัดนิทรรศการในงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 (4.2-2-

2) เปนตน 
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3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ เชน อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัย เร่ือง 
อิทธิพลของการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนตอสมรรถนะการ
ใหผลผลิต ไปเผยแพรใหความรูในการจัดนิทรรศการในงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 ยิ่งไปกวานั้นมีกลุมเกษตรผู
เล้ียงโคนมมีความสนใจในงานดังกลาว และไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (4.2-3-1) และมีการไปเยี่ยมเกษตร
เพื่อพบปะพูดคุย ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูอีกทางหนึ่งดวยรวมถึงไดมีการแจกเอกสาร
เผยแพร การประกอบสูตรอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังอีกดวย (4.2-3-2)  

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสนับสนุนผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยจัด
แบบฟอรมสําหรับใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยแจงผลการนําความรูไปใช
ประโยชนเพื่อเปนการรับรองการนําไปใชประโยชนไดจริงในประเด็นใดบาง เชน  

4.1 ผลงานวิจัยของ อาจารยวัชรวิทย  มีหนองใหญ เร่ืองอิทธิพลของการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปง
มันสําปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนตอสมรรถนะการใหผลผลิต ไดเผยแพรใหความรูในการจัด
นิทรรศการในงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4  (4.2-4-1 อาง 4.2-3-1) ซึ่งไดรับการรับรองจากผูประสานงาน
โครงการตนแบบนนทรีอีสาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบริษัท ดัชมิลล 
จํากัด วาไดนําผลงานวิจัยดังกลาวไปใชประโยชนจริงเชิงพาณิชย ในการลดตนทุนอาหารสัตวโดยผสมกากมัน
สําปะหลังผสมในสูตรอาหารขน และลดตนทุนในการผลิตน้ํานมดิบเกือบคร่ึงหนึ่งของตนทุนเดิม (4.2-4-2)  

4.2 อาจารย ดร.วิมลนันทน กันเกตุ เร่ืองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อฟนฟูพื้นที่ดินเค็มซึ่งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดเขารวมเปนวิทยากรของ
กรมพัฒนาที่ดินสกลนคร (4.2-4-3) โดยมีเกษตรกรกลุมเปาหมายที่มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงในเชิง
พาณิชย ในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต (4.2-4-4) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ซึ่งทางคณะไดใชระบบและกลไกในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหสํานักบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาจารย และ
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการเจรจาเชิงธุรกิจ ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิ
ประโยชนที่โปรงใสและเปนที่ยอมรับ (4.2-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 4 6 4.00 5.00 4 บรรล ุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 4 6 4.00 5.00 4 บรรล ุ 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.2-1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
อาง 4.1-1-2 

4.2-1-2 ระบบงานของฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อาง 4.1-1-3 

4.2-1-3 e-mail และบอรประชาสัมพันธคณะ 
4.2-1-4 ขออนุมัติโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะ ประจําป 2555 อาง 4.1-3-5 

4.2-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ 2/2554 

4.2-2-1 ขอมูลงานวิจัยของอาจารยทางเว็บไซดของคณะ 

4.2-2-2 นิทรรศการในงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4   

4.2-3-1 หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ เพื่อเปนวิทยากรบรรยาย
จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร  

4.2-3-2 เอกสารเผยแพร การประกอบสูตรอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง 

กลุม 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.2-4-1 หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ เพื่อเปนวิทยากรบรรยาย
จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร อาง 4.2-3-1 

4.2-4-2 หนังสือการรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  
4.2-4-3 หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร อาจารย ดร.วิมลนันทน กันเกตุ เพื่อเปนวิทยากร

บรรยายจากสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร  
4.2-4-4 หนังสือการรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  
4.2-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทาง

ปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  120,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จาก
ภายใน จํานวน 1,544,900 บาท และภายนอก จํานวน 1,760,700 บาท รวมทั้งหมด 3,305,600 บาท มีอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 32 คน ลาศึกษาตอ 12 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน - คน ลา
ศึกษาตอ - คน รวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 32 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
 

      =       1,542,900 + 1,760,700  =    3,303,600 

                       32                                                        32 
 

   =  103,237.50  บาท/คน 
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 คะแนนที่ได =   103,237.50x 5
    

     =   2.87 คะแนน 

                                        180,000 

เกณฑการประเมิน 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค 1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 3,297,000   111,762.71 3,303,600 103,238  3.10  2.87 110,000 ไมบรรลุ 120,000 

29.5 32 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 3,297,000   111,762.71 3,303,600 103,238   3.10  2.87 110,000 ไมบรรลุ 120,000 

29.5 32 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.3-1 ฐานขอมูลเงินอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของ สวพ.มก.
(KUR3report) 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้ คณะกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ มี
การแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเปนกลไกการขับเคล่ือนระบบดังกลาว โดยมุงใหการบริการ
วิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัวบงชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ  
12 เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

          5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก
สังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 
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รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหต:ุเกณฑมาตรฐานขอที ่4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 

ผลการดําเนินงาน 

 1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานบริการวิชาการของคณะ (5.1-1-1 อาง 4.1-

1-2) เปนฝายรับผิดชอบกําหนดนโยบาย แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑในการใหบริการทางวิชาการดานตางๆ 
แกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และดําเนินการติดตามใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการฝาย
บริการทางวิชาการของคณะ (5.1-1-2 อาง 4.1-1-3) คณะไดกําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการวิชาการอยาง
ชัดเจน กําหนดตัวบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน พรอมกันนี้คณะไดสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรูในสาขาที่ชํานาญ โดยทางคณะไดจัดสรรงบพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรแตละ
ทานพรอมทั้งความรูและความเชีย่วชาญในการใหบริการทางวิชาการ อีกทั้งคณะสงเสริมใหบุคลากรมีเวลาและ
จิตใจในการใหบริการวิชาการ โดยคณะยินดีใหบุคลากรไปบริการวิชาการ โดยจะอนุมัติที่บุคลากรแตละทานเสนอ
มา อีกทั้งคณะไดใหบุคลากรที่ไปใหบริการวิชาการคิดเวลาบริการวิชาการเปนเวลาราชการ รวมทั้งคณะมีระเบียบ
การใหบริการทางวิชาการของคณะ เพื่อใชเปนหลักในการใหบริการ (5.1-1-3) และเม่ือใหบริการทางวิชาการแก
สังคมแลว ในแตละโครงการยังมีการประเมินผลความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชนของผูเขารับบริการ เพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งข้ึนในคร้ังตอไป  
 2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอน โดยทางคณะไดมอบหมายใหอาจารยที่มีความชํานาญใหการบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่ง 
อาจารยวัชรวิทย  มีหนองใหญ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 ข้ึน (5.1-2-1) ไดมี
การดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการเล้ียงโคนมแบบครบวงจร (from to table  of dairy) ซึ่ง
นิทรรศการประกอบดวย การจัดนิทรรศการการสรางสายพันธุโคนม การเล้ียงโคนม การผสมพันธุและการปรับปรุง
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พันธุ การรีดนม การใหอาหารโคนม จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑนม โดยมีอาจารยวัชรวิทย  มีหนองใหญ เปน
วิทยากร และไดนํานิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356) 
ทั้งหมดจํานวน 12 คน เปนผูชวยสาธิตและตอบปญหาแกนักเรียนและเกษตรกรผูสนใจ  (5.1-2-2) นอกจากนี้  
คณะไดใหนิสิตนําความรูที่เรียนไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน ในรายวิชาการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (04804481) ที่มีวัตถุประสงคใหนิสิตเขาใจหลักการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตร ใหเรียนรูประสบกาณ การวิเคราะหปญหาการเกษตรเพื่อวางแผนสงเสริมแบบยั่งยืน จนถึงหลักและวิธี
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งไดใหนิสิตแบงกลุมและศึกษาปญหาของ
เกษตรกรในชุมชนตาง ๆ และแกปญหานั้นดวยหลักการสงเสริม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน หลังจากนั้นก็นํา
ผลการปฏิบตัิมารายงานตอคณาจารยของคณะฟง (5.1-2-3) 

 3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการวิจัย ซึ่งไดแก ผลงานวิจัยของ อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ เร่ืองอิทธิพลของผลพลอยไดจากโรงงานแปง
มันสําปะหลังในสูตรอาหารตอสมรรถะการใหผลผลิตของแกะขุน (5.1-3-1) มาใชในการใหความรูบริการทาง
วิชาการแกสังคม ในโครงการบริการวิชาการงานวันโคนมสกลนครคร้ังที่ 4 (5.1-3-2 อาง 5.1-2-1) ใหแกผูสนใจ ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวมีนิสิตที่เรียนวิชาหลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356) (5.1-3-3 อาง 
5.1-2-2) รวมกิจกรรมดวย  ซึ่งนิสิตสามารถสาธิตการบังคับโคไดเปนอยางดีและหลังจากเสร็จงานวันโคนม
สกลนคร คร้ังที่ 4 อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดนํานิสิตที่ลงเรียนวิชาดังกลาวไปบานเกษตรกรเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูและแนะนําความรูที่ไดจากการเรียนและการจัดงานบริการวิชาการโคนมถายทอดสูเกษตรกรแลวนํามา
แสดงความคิดเห็นและใชในการเรียนการสอนวิชา หลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356)  
ซึ่งเกษตรกรไดมีหนังสือการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการลดตนทุนการผลิต (5.1-3-4) ยิ่ง
ไปกวานั้น อาจารยวัชวิทย มีหนองใหญไดให นายพนมกร จันทรแกว ซึ่งเปนนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ทําปญหาพิเศษ เร่ือง ผลของการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันและเมล็ดฝายในสูตร
อาหารตอสมรรถนะการใหผลผลิตของแกะขุน (5.1-3-5) อีกทั้ง อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสํานักวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (สวพ.ฉกส.) ในโครงการวิจัยเร่ือง ผลของ
โซเดียมไบคารบอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสําปะหลังหมักในระดับสูง ตอ
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และสมรรถนะการใหผลผลิตของแกะขุน (5.1-3-6) ยิ่งไปกวานั้น อาจารยวัช
รวิทย มีหนองใหญ   ยังนําความรูที่มี มาใชในการอบรมแกกลุมเกษตรผูสนใจในการเล้ียงโคนม ในการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา เร่ือง การผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจาก
โรงงานแปงมัน (5.1-3-7) ทั้งนี้คณะจะนําผลการประเมิน ปญหาอุปสรรคตางๆ นําไปปรับปรุงใชในการใหบริการ
ทางวิชาการตอไป 

 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการทําการประเมินผล
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สําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะพบวามีเพียงโครงการ
เดียว ที่ประสบผลสําเร็จในการบูรณาการ แตอีก 4 โครงการยังขาดการบูรณาการทั้งสามดาน ดังนั้น 
คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการไดนําผลการประเมิน และปญหาอุปสรรคตางๆ มาปรับปรุงใชในการ
ใหบริการทางวิชาการตอไป (5.1-4-8) 

     5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการนําผลการประเมินการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนของคณะ โดยทางคณะมอบหมายใหคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน รวมถึงพัฒนา
กระบวนการตาง ๆ หลังจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยแลว ที่ประชุมมติดังนี้ ใหจัดทําแบบฟอรมสําหรับ
โครงการที่มีการบริการวิชาการวา สามารถบูรณาการรวมกับงานวิจัยและการเรียนการสอนในวิชาใดไดบาง 
หลักฐานที่ใชประกอบดวยอะไรบาง  เพื่อใหบุคลากรในคณะไดเขาใจดียิ่งข้ึน อีกทั้งคณะกรรมการจะจัดทําหนังสือ
สรุปหลักสูตรที่มีการบริการวิชาการในป 2555 เพื่อเสนอกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งทําใหมีการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งจะมีการกําหนดให
แตละใหมีโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยอยางนอย
สาขาละ 1 โครงการ (5.1-5-1 อาง 5.1-4-8) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 4 5 4.00 5.00 4 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 4 5 4.00 5.00 4 บรรลุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะ (อาง 4.1-1-2) 

5.1-1-2 ระบบงานฝายวิจัยและบริการวิชาการ (อาง 4.1-1-3) 

5.1-1-3 ขั้นตอนการขอรับอบรมภายใตโครงการพัฒนาวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 

5.1-2-1 เอกสารโครงการสรุปการใหบริการวิชาการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4 

5.1-2-2 มคอ 3 วิชาหลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356) 

5.1-2-3 รายงานแผนพัฒนาชุมชนในรายวิชาการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (04804481) 

5.1-3-1 งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอสมรรถะการให
ผลผลิตของแกะขุน 

5.1-3-2 เอกสารโครงการบริการวิชาการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4  (อาง 5.1-2-1) 

5.1-3-3 มคอ 3 วิชาหลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356) (อาง 5.1-2-2) 

5.1-3-4 หนังสือรับรองการใชประโยชน 
5.1-3-5 ปญหาพิเศษ เรื่อง ผลของการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันและเมล็ดฝายในสูตรอาหารตอ

สมรรถนะการใหผลผลิตของแกะขุน  
5.1-3-6 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโซเดียมไบคารบอเนตและเย่ือใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มี

เปลือกมันสําปะหลังหมักในระดับสูง ตอกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมถรร๔นะการให
ผลผลิตของแกะขุน  

5.1-3-7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เรื่อง การผลิตอาหารเลี้ยง
โคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน  

5.1-4-1 งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอสมรรถะการให
ผลผลิตของแกะขุน  (อาง 5.1-3-1) 

5.1-4-2 รายวิชา หลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑนม (04804356)  (อาง 5.1-2-2) 

5.1-4-3 เอกสารโครงการบริการวิชาการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4 (อาง 5.1-2-1) 

5.1-4-4 หนังสือรับรองการใชประโยชน (อาง 5.1-3-4) 

5.1-4-5 ปญหาพิเศษ เรื่อง ผลของการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันและเมล็ดฝายในสูตรอาหารตอ
สมรรถนะการใหผลผลิตของแกะขุน (อาง 5.1-3-5) 

5.1-4-6 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโซเดียมไบคารบอเนตและเย่ือใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มี
เปลือกมันสําปะหลังหมักในระดับสูง ตอกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมถรร๔นะการให
ผลผลิตของแกะขุน (อาง 5.1-3-6) 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.1-4-7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เรื่อง การผลิตอาหารเลี้ยง
โคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน (อาง 5.1-3-7) 

5.1-4-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 3/2555(อาง 5.1-4-8) 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะ 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสํารวจความตองการของชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางในการทําแผนบริการทางวิชาการในโครงการดาวลอม
เดือน เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนดาว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนเดือนที่
ไดรับความสวาง หรือความชวยเหลือจากเดือน โดยมีการประชุมรวมกันกับเกษตรกร และผูนําชุมชน  เพื่อใหเกิด
ภาพรวมในการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน จากสํารวจความตองการชุมชนในการรับ



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

132 

บริการทางวิชาการ วิเคราะหชุมชน พบวาชุมชนสวนใหญมีการปลูกพริก ซึ่งมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชมากซึ่งทําให
ชุมชนตองการคําแนะนําการทําการเกษตรที่ลดการใชสารเคมี และตองการทําการเกษตรแบบระบบอินทรีย และ
ในบางชุมชนมีการสนใจปรับเปล่ียนมาปลูกขาวอินทรีย อีกทั้งเกษตรสวนใหญมีการเล้ียงโคดวย ซึ่งตองการลด
ตนทุนดานอาหารซึ่งมีราคาสูง เปนตน (5.2-1-1) ทางคณะจึงกําหนดแผนการใหบริการทางวิชาการในหลักสูตร
การถายทอดเทคโนโลยีของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555 ซึ่งประกอบดวย การ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และการผลิต
อาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง เปนตน  (5.2-1-2) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีการเชิญผูมีสวนรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมกันสรางเครือขาย มาปรึกษาหารือกันและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดบูรณาการระหวาง
หนวยงานตางๆ ภายในจังหวัดสกลนครรวมกัน ประกอบดวย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) กรมพัฒนาที่ดินสกลนคร กรมชลประทาน  สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม รวมถึง ชุมชนทองถิ่น ซึ่งไดแก เทศบาลตําบลเชียงเครือ องคการบริหารสวนตําบลอุนจานในโครงการ
ดาวลอมเดือน (5.2-2-1 อาง 5.2-1-1) อีกทั้ง คณะมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีความรวมมือการใหบริการทางวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอก 
เชน มีความรวมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน เร่ืองการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช (5.2-2-2) และ อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดรับ
เชิญเปนวิทยากรรวมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร ในการจัดนิทรรศการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 

(5.2-2-3 อาง 5.1-2-1) และ โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูเล้ียงโค เร่ืองการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยได
จากโรงงานแปงมันสําปะหลัง (5.2-2-4 อาง 5.1-3-7)  

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหบริการทางวิชาการมาอยางตอเนื่องและมี
การประเมินผลครอบคลุมความสําเร็จทั้งดานการนําความรูไปใชประโยชน และดานความพึงพอใจความ
สอดคลองกับความตองการของผูเขารับบริการทางวิชาการ และยังมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคมดวย เชน ในระดับโครงการมีการประเมินประโยชนการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม ไดแก โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูเล้ียงโค เร่ืองการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปง
มันสําปะหลัง (5.2-3-1) งานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4  (5.2-3-2 อาง 5.1-3-4) การผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย 
(5.2-3-3)  และการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช (5.2-3-4) สวนในระดับคณะ
นั้น คณะไดมอบหมายใหคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการประเมินประโยชน ของการใหบริการตอสังคม
ของคณะ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดทําการประเมินในวาระการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการในหัวขอการ
นําไปใชประโยชนในดานไหนบาง มีประโยชนตอผูเขารวมอบรมระดับใด รวมถึงใหแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินผลประโยชน หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม จากขอมูลแตละโครงการแสดงใหเห็น
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วาการใหบริการทางวิชาการของคณะมีประโยชน นาเขารวมอบรม แตชวงระยะเวลาอบรมไมเหมาะสม เนื่องจาก
ชวงเวลาที่มีการอบรมนั้น เปนชวงที่เกษตรกรเร่ิมทํานา และอยากใหอบรมนอกมหาวิทยาลัย เชน ในชุมชนตาง ๆ 
เนื่องจากเกษตรกรตองเดินทางมาไกล (5.2-3-5) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินการบริการทางวิชาการไป
พัฒนาระบบและกลไกในการใหบริการ เชน ในระดับโครงการนิทรรศการงานวันโคนมคร้ังที่ 4 (5.2-4-1 อาง 5.1-2-

1) จัดรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซึ่งมีเกษตรกร นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใหความสนใจอยางตอเนื่อง และ
มีขอเสนอแนะใหแกผูดําเนินงานโครงการ ซึ่งมีการแกปญหาจากการจัดงานโครงการนิทรรศการงานวันโคนมคร้ังท่ี 
3 ซึ่งมีขอเสนอแนะเร่ืองบอรดนิทรรศการ จึงไดแกไขบอรดเปนไวนิล สําหรับการจัดนิทรรศการในคร้ังที่ 4 ทําใหมี
ความพรอมมากข้ึนและผูเขาชมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก สวนในระดับคณะ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ไดมีประชุมมติ ใหแตละโครงการยายมาจัดบริการวิชาการในชวงเปดเทอมแทนชวงปดเทอม เพื่อหลีกเล่ียง
ชวงเวลาที่เกษตรกรไมสามารถเขารวมอบรมได อีกทั้งจะมีการทําสํารวจวา แตละโครงการที่สามารถอบรมนอก
สถานที่ไดนั้น เกษตรกรตองการอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหรือในชุมชนนั้น ๆ และจะมีการจัดทําหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งไดบอกระยะเวลาการใหบริการ คาใชจาย และ
ขอบเขตของเนื้อหาที่ใหบริการอยางชัดเจน (5.2-4-2 อาง 5.2-1-2)  

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะฯ และเผยแพรสูสาธารณชน โดยบุคลากรในคณะที่ออกไป
ใหบริการทางวิชาการนําความรูที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน เชน อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ  มีการ
นําความรูไปเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบ เอกสารประกอบ และนิทศรรการในโครงการงานโคนมสกลนคร คร้ัง
ที่ 4 (5.2-5-1 อาง 5.1-2-1) แจกแกเกษตรกร นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเผยแพรเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง (5.2-5-2 อาง 5.1-3-7) ใหแกกลุมเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งไดนํา
เอกสารดังกลาวเผยแพรใหความรูแกนิสิตโดยจัดวางไวในมุมอานหนังสือของสโมสรนิสิตอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น 
อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญไดนําประสบการณมาพูดวาระ KM ในที่ประชุมฟารมสัตววา จากการใหบริการ
วิชาการงานวันโคนมคร้ังที่ 4 พบวาเกษตรกรประสบปญหาเร่ืองตนทุนการผลิต โดยเฉพาะดานอาหาร ดังนั้น 
อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญและทีมงาน จึงหาแนวทางในการเล้ียงโคนมใหประสบความสําเร็จซึ่งพบวาไม
เพียงแตกระบวนการเล้ียงดู แตปจจัยดานอาหารไมวาจะเปนดานคุณภาพทางโภชนาการ และปริมาณอาหารที่ใช
เล้ียงโคนมก็เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ดังนั้น จึงควรหาสูตรอาหารที่มีตนทุนต่ํา แตคงไวซึ่งคุณคาทาง
โภชนาการ และไดเล็งเห็นวาการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันก็เปนวิธีหนึ่งที่นาสนใจ จึงไดคิดสูตรอาหารที่
เหมาะสมสําหรับการเล้ียงโคนมจากผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง แลวไดถายทอดใหเกษตรกรผูเล้ียง
โคนม และผูที่สนใจในการอบรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผล
พลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง      (5.2-5-3)  
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.2-1-1 โครงการดาวลอมเดือน 

5.2-1-2 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
5.2-2-1 โครงการดาวลอมเดือน อาง 5.2-1-1 

5.2-2-2 โครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
5.2-2-3 หนังสือขอความอนุเคราะห อาจารย ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ เพ่ือเปนวิทยากรบรรยายจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
5.2-2-4 โครงการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4  อาง 5.1-2-1 

5.2-2-5 โครงการฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโค เรื่องการผลิตอาหารเลี้ยงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง อาง 4.2-3-1 

5.2-2-6 รายงานการประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.2-3-1 หนังสือรับรองการนําความรูไปใชประโยชนของโครงการบริการวิชาการ การผลิตอาหารเลี้ยงโคนม
ดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง อาง 5.1-3-7 

5.2-3-2 หนังสือรับรองการนําความรูไปใชประโยชนโครงการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4 อาง 5.1-3-4 

5.2-3-3 หนังสือรับรองการนําความรูไปใชประโยชนโครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย 
5.2-3-4 หนังสือรับรองการนําความรูไปใชประโยชนโครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช อาง 5.2-2-2 

5.2-3-5 หนังสือเชิญเปนวิทยากรจากสวพ.มก.ฉกส. พรอมรายงานผลดําเนินงานบริการวิชาการ 
5.2-4-1 โครงการนิทรรศการงานวันโคนมครั้งที่ 4 อาง 5.1-2-1 

5.2-4-2 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาง 5.2-1-2 

5.2-5-1 โครงการนิทรรศการงานวันโคนมครั้งที่ 4 อาง 5.1-2-1 

5.2-5-2 โครงการบริการวิชาการ การผลิตอาหารเลี้ยงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง 
อาง 5.1-3-7 

5.2-5-3 โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารเลี้ยงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง อาง 5.1-3-7 

  

  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ คณะมีนโยบายและการบริหารจัดการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตามจุดเนนของคณะ โดยมีการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 
12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

          5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไวในแผนกลยุทธคณะ (พ.ศ.2551 - 2555) (6.1-1-1) ในพันธกิจที่ 4 สืบสาน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมใหยั่งยืนสืบไป โดยแตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-

2) เพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและบุคลากรภายในคณะ 
โดยจัดทําระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-3) และนอกจากนั้นคณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหฝายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตเสนอ
โครงการ/กิจกรรมข้ึนมาเพื่อพิจารณา ในปการศึกษา 2554 คณะดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรมรวมทั้งส้ิน 4 โครงการ (6.1-1-4) ไดแก  
1.1 โครงการปลูกขาวประเพณ ีสามัคคี นองพี่ ทอ. ซึ่งเปนโครงการที่จัดข้ึนทุกป  (6.1-1-5) 

1.2 โครงการสืบสานเกี่ยวขาวประเพณีสามัคคีนอง-พี่ ทอ. คร้ังที่ 3 ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมดังกลาว เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและประสบการณในการเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
นอกจากนี้ยังมีบุคลากร ปราชญชาวบาน และบุคคลภายนอกเขารวมดวย โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนการ
สอน คือ การปลูกขาวมาบูรณาการกับการทํากิจกรรมของนิสิตโดยมีนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพเปนแกน
หลัก        (6.1-1-6) 

1.3 โครงการ NRAI Night Party คร้ังที่ 10 (6.1-1-7) 

1,4 โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี คร้ังที่ 8 ซึ่งสวนหนึ่งของกิจกรรมเปนการสงเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดสกลนคร คือ พิธีบายศรีสูขวัญ และผูกขอตอแขน รวมถึงการใหนิสิตไดทําบุญตัก
บาตรประจําเดือนอีกดวย (6.1-1-8) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
ประกาศขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) (6.1-2-1) โดยกําหนด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเปนกิจกรรมหนึ่งในดานกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะนิสิตดานพัฒนา
คุณธรรม และคณะสนับสนุนใหแตละสาขามีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการอนและกิจกรรมนิสิต เชน สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ไดบูรณาการกิจกรรมในโครงการปลูกขาว
ประเพณี สามัคคี นองพี่ ทอ.คร้ังที่ 4 เขากับเนื้อหาการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
การผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ (6.1-2-2) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ใน  
รูปแบบของบอรดประชาสัมพันธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตคณะเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของโครงการใหทราบโดยทั่วถึงกัน (6.1-3-1)  

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ตามหลักการของ PDCA 
เพื่อใหผูจัดโครงการ/กิจกรรมแตละโครงการทราบถึงจุดแข็งจุดออนและนําไปปรับปรุง เชน โครงการ NRAI Night 

Party คร้ังที่ 10 และ โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี คร้ังที่ 8 (อาง 6.1-1-4 และ 6.1-1-5) และคณะมีการ
ติดตามผลการจัดโครงการของสโมสรนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดใหมีการจัดทําเอกสารประเมินผลและ
ตองแนบประกอบการยื่นหลักฐานการเบิกจาย 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรโดยฝายพัฒนานิสิตไดนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมในคร้ังตอไปตามระบบ PDCA และในดานสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในปถัดไป โดยนําขอสรุปของปที่ผานมาไปใชในการสัมมนาผูนํานิสิตประจําป 
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เพื่อให 
ผูนํานิสิตไดใชประกอบการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และนําไปปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมตอไป (อาง 6.1-1-4 และ 6.1-1-5) 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 แผนกลยุทธคณะ ทอ. พ.ศ. 2551-2555 
6.1-1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-4 แผนปฏิบัติการประจําปของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

6.1-1-5 รายงานผลโครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ. ครั้งที่ 4 

6.1-1-6 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสืบสานเก่ียวขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ. ครั้งที่ 3 

6.1-1-7 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ NRAI Night Party ครั้งที่ 10 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-8 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ นองพ่ีสานสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 8 

6.1-2-1 ประกาศขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) 
6.1-2-2 ประมวลการสอน รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ 
6.1-3-1 ภาพกิจกรรมบนเว็บไซตคณะ โครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ. ครั้งที่ 4 

6.1-4-1 รายงานผลโครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ. ครั้งที่ 4 (อาง 6.1-1-5) 

6.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาองคกรนิสิตและผูนํานิสิต คณะ ทอ.  
6.1-5-2 รายงานผลโครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคี นอง-พ่ี ทอ. ครั้งที่ 4 (อาง 6.1-1-5) 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ ดังนี้ คณะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของคณะใหมีประสิทธิภาพ โดยคณะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ 
ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง ฯลฯ เพื่อใหผล
การดําเนินงานสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี ้ หนว

ย 

เปาหมา
ย ป 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ  
12 เดือน 

กรรมกา
ร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ           4.75 5.00 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 4 5 4.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ขอ 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 6 5.00 5.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 
2 คร้ังตอปการศึกษา 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนได
สวนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
คณะกรรมการประจําหนวยงาน ฉบับ พ.ศ. 2543  คําส่ังเลขที่ 1394/2555 เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป
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ของคณะตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน ฉบับ 
พ.ศ. 2543 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) วางนโยบายและแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับหนวยงานเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 

(3)  พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(4)  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในหนวยงานตอมหาวิทยาลัย 

(5)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน 

(6)  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

(7)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน 

(8)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงานหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

 ปการศึกษา 2554 คณะกรรมการประจําคณะไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวครบถวน (7.1-1-1) 

และไดมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา โดยคณบดีไดชี้แจงหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการคณะคร้ังที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2555  (7.1-1-2) นอกจากนี้มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําคณะในเว็บไซตคณะ (7.1-1-3) และรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะใหสาธาณชนไดรับทราบ (7.1-1-4)  
 2. ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบอยางชัดเจน โดยมีการ
กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่พิจารณาจากมิติตางๆ ดังนี้  
 

  1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ คณะไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพของบุคลากร 10,000 

บาท/คน/ปงบประมาณ 
  2) มิติการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการหลักของคณะ ปการศึกษา 2554 ไดเปดสอนหลักสูตรใหม
จํานวน 3 หลักสูตร คือ  
   2.1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต  
   2.2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  
   2.3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร  
  3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ปการศึกษา 2554 คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
เทากับ 3.88 คะแนน 
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 2.1 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอวิสัยทัศนและนโยบายการบริหาร
และพัฒนาคณะใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (7.1-2-1) แลวนํานโยบายนั้นมาจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ เปนกลไกหลักในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ  4 
ป (7.1-2-2) คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาสาขา โดยมี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลขานุการคณะกรรมการฯ (7.1-2-3) และเม่ือจัดทํารางแผนฯ แลวเสร็จ ไดแจง
ใหผูบริหารระดับคณะพิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะใหความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขตอนุมัติตามลําดับ 

 2.2 นโยบายการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในระยะ 4 ป (28 สิงหาคม 2554–27 สิงหาคม 2558) 
ผ าน ก าร เ ห็น ช อ บจ าก ที่ ป ระชุม คณ ะทํ างาน จัด ทํ า ร า งน โย บาย ก ารพัฒน าคณ ะ  สถ าบัน  สํ านั ก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (7.1-2-4) เปนแผนที่จัดทําข้ึน
ภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ซึ่งเปนแผนหลักและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศ มาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรโดยใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรเดิมของคณะที่กําหนดไว
ในแผนกลยุทธคณะ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับการบริหารงานของคณะใหมีความตอเนื่องและความชัดเจน
ในการขับเคล่ือนคณะไปสูอนาคตใหบรรลุผลตามเปาหมาย และเม่ือกําหนดกลยุทธในการบริหารและพัฒนาคณะ
แลว ไดมีการจัดทํารายละเอียดโครงการ ตัวบงชี้ เปาหมายและผูรับผิดชอบข้ึนพรอมกัน เพื่อสรางแผนปฏิบัติการ
ประจําป (7.1-2-5) ใหสาขาหรือฝายตางๆ ที่รับผิดชอบโครงการที่สอดคลองกับโครงการหลักในแผนฯ นําไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลสําเร็จ   
 2.3 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน โดยในการจัดทําแผนกลยุทธคณะ พ.ศ. 2555-2558 นั้นไดมีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนฯ โดยเพิ่มข้ันตอนการจัดประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
ภายนอก (7.1-2-6) และไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งคณะ เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธคณะรวมกัน เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 (7.1-2-7) และถายทอดตัวชี้วัดสูบุคลากร
ทุกระดับในการประชุมคณะ คร้ังที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 (7.1-2-8)      

 2.4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการติดตามผลการ
บริหารงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ ประกอบดวย ฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลหองสมุด (อางอิงจากสํานักวิทยบริการ) ฐานขอมูลบุคลากร (อางอิงจากสํานักงาน
วิทยาเขต) ฐานขอมูลการเงนิและงบประมาณ (อางอิงจากสํานักงานวิทยาเขต) ฐานขอมูลดานการวิจัย (อางอิง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม (อางอิงจาก
สํานักบริการวิชาการ) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบฐานขอมูลของ สกอ. และมีระบบฐานขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (อางอิงจากสํานักงาน ก.พ.ร.มก.) ซึ่งขอมูล
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จากฐานขอมูลตางๆ เหลานี้ เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ในแผนฯ (7.1-2-9) และใชใน
การปรับแผนกลยุทธได 
 3. ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการติดตามผล
การนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหารเปนประจําอยางตอเนื่อง ไดแก การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 5 คร้ัง และการประชุมคณะจํานวน 5 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยใชส่ือตางๆ ไดแก รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (7.1-3-1) รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี (7.1-3-2) รายงานการกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปทุกเดือน (7.1-3-3) นอกจากนี้ ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาโดยมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของผลการดําเนินงานดวยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553 (7.1-3-4) เพื่อ
ทบทวนเปาหมายพรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ   
 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับตางๆ ตามความเหมาะสม โดยไดแสดงเจตนารมณที่ชัดเจนโดยกําหนดให
มีตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-4-1 อาง 7.1-1-1) 

นอกจากนี้ยังแตงตั้งบุคลากรเปนคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อทําหนาที่จัดเตรียมขอมูล วิเคราะหกล่ันกรองขอมูล
และจัดทําขอเสนอแนวทางการตัดสินใจเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เชน คณะกรรมการฝายวิจัย
และบริการวิชาการ คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต พิจารณาใหความเห็นชอบดําเนินการ นอกจากนี้คณะยังให
ความสําคัญกับการใชประโยชนจากระบบการส่ือสาร 2 ทางโดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในกิจการตางๆ โดยผานการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ ในปการศึกษา 2554 มีการ
ประชุมคณะทั้งส้ินจํานวน 5 คร้ัง 
 4.1 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยลดจํานวนคร้ังการประชุมคณะ
จากทุกเดือนเปนทุกๆ 2 เดือน แตกํากับใหสาขายังคงตองประชุมบุคลากรในสาขาทุกเดือนเพื่อถายทอดนโยบาย 
รายงานผลการดําเนินงานตางๆ ของคณะ และรับฟงความเห็นจากบุคลากรในสาขานอกจากนั้นยังลดความ
ซ้ําซอนการจัดเก็บขอมูลดานประกันคุณภาพของสาขาลง  โดยใหสาขามีการประเมินคุณภาพเฉพาะงานที่
เกี่ยวของ คือ ดานการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนของการเก็บเอกสารดาน
แผน การเงิน งบประมาณ เนื่องจากเปนงานที่ทําในภาพรวมคณะ (7.1-4-2)  

 4.2 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากร โดย
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานดีเดนเขารวมประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน CSC Ouality Award 

2011 ซึ่งมีบุคลากรที่ถูกเสนอชื่อ ดังนี้ สายวิชาการคือ อาจารย ดร.กรรณิการ วงษพานิชย และสายสนับสนุน
วิชาการ คือ นางสาวสุดาทิพย แสนสุภา และเสนอผลงานในภาพรวมของคณะไดเสนอระบบสํานักงานอัตโนมัติ
คณะ (7.1-4-3)     
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 5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคของคณะ โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อกําหนด
แผนและแนวทางการจัดการความรูของคณะที่จะไดถายทอดไปยังบุคลากร (7.1-5-1) 

 5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ ดังนี้  
  - คณบดีไดถายทอดผลการประชุมใหแกเพื่อนรวมงานทั้งในรูปจดหมายเวียนอิเล็คทรอนิกส (7.1-

5-2) และจัดแฟมรายงานการประชุมคณบดี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตใหผูรวมงานของคณะ
ไดรับทราบขอมูลและนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของได (7.1-5-3)  

  - ผูบริหารมีนโยบายปรับข้ันตอนการทํางาน และจัดทําคูมือการดําเนินงานตางๆ ในสํานักงาน
คณบดี (7.1-5-4) เพื่อใหบุคลากรใจคณะสามารถทํางานไดอยางถูกตอง คลองตัวมากข้ึน  
 5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ไดนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปล่ียนความรู และถายทอด
ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ จัดพื้นที่สําหรับบุคลากรไดพบปะแลกเปล่ียนพูดคุยเพื่อถายทอด
ประสบการณตางๆ รวมกัน (7.1-5-5) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองเทคนิคไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย
การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (7.1-5-6) 

6. ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงาน รวมถึงการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการ การใหบริการวิชาการ และการเปดโอกาสใหมี
สวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ตามหลักของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 10 ดานดังนี้ 6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness): คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มีการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามรายงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ไดเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (7.1-6-1) 

 6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหใชทรัพยากรทั้งดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจ อีกทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ระบบสายตรงคณบดี ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลนฯ (7.1-6-2) 
 6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และ หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ในการตอบสนองความตองการชอง
ประชาชนและประเทศชาติตามพันธกิจหลักของคณะ เพื่อรวมแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมและประเทศชาติ ซึ่ง
ถือเปนการรับผิดชอบตอสังคมของคณะ อันเปนแหลงรวมองคความรูในสาขาวิชาดานเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔ คณะไดดําเนินการ ดังนี้ 
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 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2554 อบรมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันแมลงศัตรูพืช  
 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2554 อบรมการผลิตปุยอินทรียคุณภาพเชิงพาณิชยจากวัสดุในทองถิ่นเพื่อ
การเกษตรปลอดภัย  
 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2554 อบรมการผลิตและเพิ่มผลผลิตออย  

 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2554 อบรมการจัดการฟารมสูวิถชีีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  

 วันที่ 17-18 มีนาคม 2554 อบรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

 วันที่ 14-15 มีนาคม 2554 อบรมการจัดการใชสารฆาเชื้อทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 วันที่ 21-22 เมษายน 2554 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร (เร่ืองการผลิตขาวฮางงอก
และการควบคมุ) (7.1-6-๓) 
 ๖.๔ หลักความโปรงใส (Transparency) และหลักการมีสวนรวม  (Participation): คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มุงม่ันในการบริหารงานตามหลักความโปรงใส และหลักการมีสวน
รวม โดยไดแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน โดยการกําหนดใหมีผูแทนบุคลากรอยูในคณะกรรมการฝายตางๆ ตาม
โครงสรางการบริหารงานของคณะ เชน คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมกรรมการฝายวิชาการ 
คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีโอกาสรับทราบ ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานของคณะและการบริหารงานระดับอ่ืน (7.1-6-๔) สําหรับการดําเนินงานในชวงปที่ผานมา
คณะไดเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ เชน ขอมูลงบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายได โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ ขอมูลการจัดหาครุภัณฑเพื่อ
การศึกษาและการวิจัย การพัฒนาบุคลากร ในรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นอกจากนี้มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของคณะผานทางเว็บไซตคณะ (7.1-6-๕) และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักความ
โปรงใส คณะไดกําหนดใหมีการตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี และการตรวจสอบพัสด/ุครุภัณฑเปนประจําทุกป โดย
มีการแตงคณะกรรมการจากบุคลากรภายในหนวยงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 
คือ นางจินตนา ตะยวน และ นางสาวโสรยา เกิดพิบูลย (7.1-6-๖) 
 ๖.๕ หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization): คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมี
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการโดยแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตางๆ และหัวหนาสาขา ในการ
บริหารจัดการคณะ มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทุกภารกิจที่เกี่ยวของทั้งหมด ตามโครงสรางการ
บริหารงานของคณะ (7.1-6-๗) และมีการมอบอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยใหแกฝายตางๆ ผานการจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคลองกับ
ภารกิจ และยุทธศาสตรการบริหารงานคณะ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยมุงเนนการสราง
ความ   พึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (7.1-6-๘)  
 ๖.๖ หลักนิติธรรม (Rule of Law): คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรบริหารงานดวย
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หลักนิติธรรม คํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ คณะมีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน จรรยาบรรณบุคลากร ระเบียบการบริหารงบประมาณ
เงินรายได ระเบียบการบริหารงานบุคคล เปนตน (7.1-6-๙) 

 ๖.๗ หลักความเสมอภาค (Equity): คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญ
กับหลักความเสมอภาคทั้งในดานการบริหารและการใหบริการ โดยผูบริหารคณะสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมี
สวนรวมในการบริหารงานและรวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยในคณะผูบริหารจะมี
องคประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ นอกจากนี้ในการรับบุคลากร
เขาทํางานคณะเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ มี
โอกาสสมัครและเขารับการคัดเลือกโดยเสมอภาค ไมมีการแบงแยกทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ อายุ ความพิการ 
และเม่ือผานการคัดเลือกแลวผูมีความรูความสามารถที่ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานในคณะ ลวนมีโอกาสไดรับ
ความกาวหนาในหนาที่การงานตามความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน (7.1-6-๑๐) 

 ในดานการใหบริการนอกจากเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชา
ตางๆ ไดเขาศึกษาโดยเสมอภาคกันแลว คณะยังใหความสําคัญกับการสรางความเสมอภาคดานการไดรับบริการ
จากคณะของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เชน โอกาสในการเขาถึงและการไดรับขอมูลขาวสารของคณะ
และขอมูลปจจุบันผานชองทางตางๆ ไดแก ปายประชาสัมพันธ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  และเอกสาร
ประชาสัมพันธของคณะ ผูบริหารไดเปดโอกาสใหนิสิตไดรองเรียนในกรณีที่พบวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม
หรือไดรับบริการไมทั่วถึงในหลายชองทาง เชน ทําหนังสือถึงผูบริหารโดยตรง ระบบสายตรงคณบดี (7.1-6-๑๑) 

 ๖.๘ หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented): คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารคณะให
ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใชในการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งเปนการบริหารงานที่
สอดคลองกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เชน ประชาคมอาเซียน โดยในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะยึดถือ
ประเพณีปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การ
บริหารแนวทางปฏิบัติและการแกปญหาขอขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่
มีการประสานความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อใหไดขอยุติรวมกัน อันจะเปนประโยชนสูงสุดตอประชาคมในคณะและ
สังคม 
 (7.1-6-1-1๒) 
 

 7. คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕๕ ไดมีมติ
เห็นชอบใหผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ เปนผูดําเนินการจัดทําแบบประเมินและประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะในรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยกําหนดกรอบการประเมิน 7 ประเด็น ไดแก  

 7.1 มีวิสัยทัศนและภารกิจของฝายอยางชัดเจน  

 7.2 มีความสามารถในการจัดการการบริหารใหบรรลุในการปฏิบัติ  
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 7.3 มีการสรางทีมงานที่ดี 
 7.4 มีความรับผิดชอบ ขยัน อุตสาหะและเสียสละในการทํางานของฝาย 

 7.5 รับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรและนําไปใชในการแกไขปรับปรุงของฝาย 

 7.6 การส่ือสาร ถายทอดนโยบายและขอมูลสูบุคลากร 
 7.7 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโดยรวมของฝาย 

 มีการรายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา 
เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 อยูในเกณฑดี (7.1-๗-1) เม่ือ
รับทราบผลการประเมินแลว ผูบริหารไดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําแผนการบริหารงานในปตอไป เม่ือวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ (7.1-๗-๒) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 ๔ ๗ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๗ บรรลุ ๗ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 ๔ ๗ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๗ บรรลุ ๗ 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
7.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 
7.1-1-3 ประวัติคณะกรรมการประจําคณะในฐานขอมูลประวัติบุคลากร 
7.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ  
7.1-2-1 นโยบายการพัฒนาคณะ 4 ป (28 สิงหาคม 2554 – 27 สิงหาคม 2558) ที่เสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัย   
7.1-2-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ พ.ศ. 2555-2558 

7.1-2-3 แผนปฏิบัติการ(พัฒนา)ตามนโยบายการพัฒนาคณะในระยะ 4 ป (ต้ังแตวันที่ 28 สิงหาคม 255 
– 27 สิงหาคม 2558)   

7.1-2-4 รายงานการรับฟงขอคิดเห็นจากภายนอก เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2555 
7.1-2-5 รายงานการรับฟงขอคิดเห็นจากบุคลากรคณะ เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2555 
7.1-2-6 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 
7.1-3-1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
7.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีในรอบปที่ 4 

7.1-3-3 รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1-5 ในรอบปการศึกษา 2554 
7.1-3-4 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 

7.1-4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ อาง 7.1-1-1 
7.1-4-2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพคณะ   
7.1-4-3 รายงานการประชุมคณะเสนอชื่อบุคลากรดีเดน ถามี 
7.1-5-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการองคความรู 
7.1-5-2 รายงานผลการประชุมวิทยาเขตผานจดหมายเวียนอิเล็คทรอนิคส  
7.1-5-3 แฟมรายงานการประชุมคณบดี  
7.1-5-4 แฟมรายงานการประชุม ก.บ.ม 
7.1-5-5 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
7.1-5-6 รางระบบและกลไกสํานักงานคณบดี 
7.1-5-7 รูปถายมุมกาแฟโตะกลม 
7.1-5-8 รายงานสรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนยภูพานฯ  
7.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน  
7.1-6-2 ระบบสํานักงานอัตโนมัติตางๆ  
7.1-6-3 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ 2554 
7.1-6-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายตาง  ๆ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.1-6-5 เว็บไซตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
7.1-6-6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ 
7.1-6-7 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคณะ 
7.1-6-8 รายนามผูบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
7.1-6-9 จรรยาบรรณอาจารย 
7.1-6-10 จรรยาบรรณบุคลากร 
7.1-6-11 แนวปฏิบัติในการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนในตําแหนงประเภทผูบริหาร 
7.1-6-12 ประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าสําหรับบุคลากรวิจัย 
7.1-6-13 ประกาศการรับสมัครบุคลากรของคณะ 
7.1-6-14 ระบบสายตรงคณบดี 
7.1-6-15 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เนนวาระเพ่ือพิจารณา 
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555 
7.1-7-2 รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของคณะ ปการศึกษา 2553 
7.1-7-3 บันทึกชวยจําแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานคณะ 

  

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหความสําคัญกับการจัดการองคความรูโดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (7.2-1-1) ในป
การศึกษา 2554 จํานวน 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต คือประเด็นความรูดานวิชาการในเร่ืองการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ 2) พันธกิจดานการ
วิจัยคือประเด็นความรูดานการวิจัยในเร่ืองการขอทุนวิจัยจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
(7.2-1-2) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูอยาง
ชัดเจน โดยประเด็นความรูดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ กลุมเปาหมายเนนกลุมอาจารยที่กําลังจะเตรียมตัว
เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สวนประเด็นความรูดานการขอทุนจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ   มีกลุมเปาหมายคือบุคลากรที่สนใจในการรวมทํางานวิจัยกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ    (7.2-2-1 อาง 7.2-1-2) 

 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีทางดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย     
 - ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิตในหัวขอการขอตําแหนงทางวิชาการ โดยเชิญ ผูชวย
ศาสตราจารยดร.วัจวงศ กรีพละ จากคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มาเปนผูแลกเปล่ียนเรียนรู  โดย
อาจารยที่เขารวมแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู ไดนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปฏิบัติในการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ง
ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยเสนอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน ดังนี้ ยื่นเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ ไดแก อาจารย ดร.สุรัสวดี พรหมอยู อาจารยชื่นจิต แกวกัญญา และอาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ และ
ยื่นขอประเมินการสอน ไดแก อาจารย ดร.กรรณิการ วงษพานิชย (7.2-3-1)  

- ประเด็นความรูดานการวิจัยในหัวขอการขอทุนจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ ไดเรียนเชิญคุณวัชรพงษ ศรีสําราญ เจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาเปนผู
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยอาจารยที่เขารวมแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู ไดนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปฏิบัติ ซึ่งในป
การศึกษา 2554 มีอาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คือ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล วัฒนสุข (7.2-3-2) 
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด 

จากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) มาจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยไดจัดทําเอกสาร
คูมือการเตรียมความพรอมสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ (7.2-4-1) และเอกสารคูมือการขอทุนจากศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (7.2-4-2) เปนรูปเลม และเผยแพรผานทางเว็บไซตเพื่อใหผูที่
ตองการเรียนรูสามารถเขาถึงความรูนั้นๆ ได 

5. บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่
เผยแพรในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตตางๆ มาใชในการปฏิบัติงานจริง โดยในปการศึกษา 2554 มีอาจารยเสนอ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน ดังนี้ ยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก อาจารย ดร.สุรัสวดี พรหม
อยู อาจารยชื่นจิต แกวกัญญา และอาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ซึ่งไดรับการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในรอบปการศึกษา 2553 โดยรองศาสตราจารย ดร.นิตยศรี แสงเดือน และรอง
ศาสตราจารย ดร.สุภาพร อิสริโยดม และยื่นขอประเมินการสอน ไดแก อาจารย ดร.กรรณิการ วงษพานิชย ซึ่ง
ไดรับการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ืองการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในรอบปการศึกษา 2553  (7.2-5-1 

อาง 7.2-3-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 4 5.00 4.00 5.00 ไมบรรลุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 5 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.2-1-1 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 032/2555 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรูภายในคณะ 

7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 4.10 เรื่อง หัวขอ 

การจัดการองคความรู 
7.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 4.10 เรื่อง หัวขอ 

การจัดการองคความรู (อาง 7.2-1-2) 

7.2-3-1 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องเทคนิคการจัดเตรียมความพรอมสําหรับการขอตําแหนง
ทางวิชาการ  

7.2-3-2 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการขอทุนจากศูนยฯ ภูพาน 

7.2-4-1 คูมือการเตรียมความพรอมสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
7.2-4-2 คูมือการขอทุนจากศูนยภูพาน 

7.2-5-1 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องเทคนิคการจัดเตรียมความพรอมสําหรับการขอตําแหนง
ทางวิชาการ (อาง 7.2-3-1) 

 
 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  ๔ ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

  5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เร่ิมตนพัฒนาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของคณะ โดยมอบหมายใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนระบบ
สารสนเทศข้ึน (Faculty Information System : FIS) (7.3-1-1) และแตงตั้งคณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธและ
ประชาสัมพันธ (7.3-1-2) เพื่อทําหนาที่บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะใหสอดคลองตามยุทธศาสตร 
และวางแผน พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด และรายงานผลการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอยางตอเนื่อง 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสารสนเทศการบริหารงานและการตัดสินใจ 
โดยครอบคลุมทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินทั้งหมด 16 ระบบ ดังนี้ เว็บไซต
คณะแบบภาษาไทย เว็บไซตคณะแบบภาษาอังกฤษ ระบบขาวสารคณะ ระบบประวัติบุคลากร ระบบประวัตินิสิต
เกา-ปจจุบัน ระบบเอกสาร/แบบฟอรม ระบบรายงานการประชุม ระบบเบิก-จายวัสดุ ระบบทะเบียนหนังสือเขา
ออก ระบบหนังสือเวียน ระบบเอกสารนิสิต ระบบประวัติการลา ระบบฐานขอมูลโครงการ ระบบการยืมคืน
โสตทัศนูปกรณ ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระบบการจัดการองคความรู KM ระบบฐานขอมูลปญหาพิเศษเทคนิควิจัย 
และสัมมนา และระบบการเล้ียงและผลิตไข (7.3-2-1) ซึ่งไดนําขอมูลที่ไดมาใชในงานประกันคุณภาพ  

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินระบบสารสนเทศปละ 1 คร้ังจํานวน 7 

ระบบคือ ระบบ e-learning ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน ระบบคํานวณผลการเรียนออนไลน ระบบฐานขอมูล
ปญหาพิเศษ เทคนิควิจัย และสัมมนา การจัดการองคความรูคณะทอ ระบบสายตรงคณบดี ระบบ e-office ซึ่งผล
การประเมินทุกระบบอยูในเกณฑดีมาก (7.3-3-1) 

4. หลังจากที่ไดรับผลการประเมินระบบสารสนเทศแลว ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธไดนําขอมูล
มาประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.3-4-1) และไดจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ประจําปงบประมาณ 2555-2557 (7.3-4-2) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสงผานขอมูลดานนิสิต บุคลากร หลักสูตร 
การเงิน และฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2554 ผานเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ http://www.data.mua.go.th (7.3-5-1) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 5 3.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 5 3.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

7.3-1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
7.3-3-1 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศ 
7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
7.3-4-2 แผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

7.3-5-1 หนาเว็บไซตระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

  

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
คณะ ตัวอยางเชน 

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 
  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

แผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
ผลการดําเนินงาน 

1.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งใน
ปงบประมาณ 2554 และ 2555 ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขา หัวหนางานนโยบาย
และแผน โดยรวมกันเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงคณะ ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (7.4-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยฝายแผนและบริหารความเส่ียงไดจัดโครงการ
จัดทําแผนบริหารความเส่ียงประจําปบประมาณ 2554 เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ 
เอลลิแกนท (7.4-2-1) เพื่อวิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยมีการคัดเลือก
โครงการจากฝายตางๆ มาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยที่กอใหเกิด
ความเส่ียงในดานตางๆ ไดแก ความเส่ียงดานทรัพยากร ความเส่ียงดานยุทธศาสตรของคณะ และความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน เปนตน และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงในแตละ
โครงการดังกลาว ในป 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีความเส่ียงที่มีนัยสําคัญอาจมีผล
ตอการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานของคณะ จํานวน 3 ประเด็น และไดจัดทําเปนแผนบริหารความเส่ียง
ของคณะ ประจําป 2554 คือ ความเส่ียงดานยุทธศาสตรของคณะและความเส่ียงดานนโยบายของคณะ (โครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะทอ. 2555-2559) และความเส่ียงดานทรัพยากร (โครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพื่อการ
ทําวิจัย) (7.4-2-2)  

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดดําเนินการในข้ันตอนและวิธีการตามคูมือการบริหารความเส่ียงทั่ว
ทั้งองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเส่ียง ประกอบดวย ระดับ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกําหนดเปนเกณฑเชิงคุณภาพ 5 
ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก รวมทั้งไดกําหนดเกณฑระดับของความเส่ียง (Degree of 

Risk/Risk Matrix) ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย โดยกรรมการนําความเส่ียงและปจจัยเส่ียงแต
ละปจจัยที่ระบุไวไวมาประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง โดยประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดข้ึนในอดีตหรือความ
นาจะเปนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมินความรุนแรงถาเกิดเหตุการณ
ดังกลาวข้ึน และกระทบตอวัตถุประสงคของคณะ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
แตละปจจัยเส่ียงแลว จงึนําผลที่ไดมาวิเคราะหจัดลําดับความเส่ียงเพื่อจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงที่มีผล
ตอคณะ โดยจัดเรียงลําดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ผลที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 เปนดังนี้ เลือก
โครงการที่มีระดับความเส่ียงสูงจํานวน 2 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะ พ.ศ. 2555-2559 และโครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพื่อการทําวิจัย  
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4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนําปจจัยเส่ียงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิด และ
ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเส่ียงที่แตกตางกัน โดยเลือกความเส่ียงระดับสูงมากและ
สูง มาประเมินมาตรการควบคุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร (7.4-4-1 อาง 7.4-2-2) สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดเลือก โครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ ทอ. พ.ศ. 2555-2559 และโครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพื่อการทําวิจัย มาจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงดังกลาว (7.4-4-1 อาง 7.4-2-2) 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดติดตามและ
เรงรัดใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 2 
คร้ัง ในปการศึกษา 2554 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงตอมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
คณะทอ. พ.ศ. 2555-2559 มีความเส่ียงที่ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 5 ข้ันตอนหลัก อยูในระหวางดําเนินการ
จํานวน 1 ข้ันตอนหลักและยังไมไดเร่ิมดําเนินการดําเนินการจํานวน 3 ข้ันตอนหลัก จาก 9 ข้ันตอนหลัก สวน
โครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพือ่การทําวิจัย มีความเส่ียงที่ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 3 ข้ันตอนหลัก ยังไมไดเร่ิม
ดําเนินการดําเนินการจํานวน 3 ข้ันตอนหลัก จาก 6 ข้ันตอนหลัก (7.4-4-2) และรายงานความกาวหนาหรือผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงตอมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2554 โดยโครงการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะทอ. พ.ศ. 2555-2559 มีความเส่ียงที่ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 5 ข้ันตอนหลัก อยูใน
ระหวางดําเนินการจํานวน 1 ข้ันตอนหลักและยังไมไดเร่ิมดําเนินการดําเนินการจํานวน 3 ข้ันตอนหลัก จาก 9 

ข้ันตอนหลัก สวนโครงการพัฒนานิสิตสูสากลเพื่อการทําวิจัย มีความเส่ียงที่ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 5 ข้ันตอน
หลัก ยังไมไดเร่ิมดําเนินการดําเนินการจํานวน 1 ข้ันตอนหลักจาก 6 ข้ันตอนหลัก (7.4-4-3) และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ในสวนของรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จํานวน 1 คร้ัง ในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2555 (7.4-5-1)  

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดนําผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงในงวดกอนที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือไมไดดําเนินการ รวมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการวิเคราะหความเส่ียงในรอบ
ปงบประมาณ 2555 โดยเฉพาะดานแผนยุทธศาสตรของคณะที่ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  (7.4-6-1) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 6 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 6 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-2-1 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 

7.4-2-2 แผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 (R-ERM.F2)  

7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 (R-ERM.F2) 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 (R-ERM.F2) 

7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 (R-ERM.F3) วันที่ 5 สิงหาคม 2554 

7.4-4-3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2 (R-ERM.F3) วันที่ 29 กันยายน 2554 

7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2555                      

7.4-6-1 รายงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555  
 

 

 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ ดังนี้ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงิน เพื่อเปนกรอบในการจัดหาและจัดสรรเงิน
ในการผลักดันกลุยทธของคณะใหดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงานทั้งจาก
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งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ที่คณะไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ มีระบบการตรวจสอบการใชเงิน มีการรายงานทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใชจายในทุก
พันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะได 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะ

และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

และความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหต:ุ แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ

ของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกบัแผนกลยุทธของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะ
ยาวเทากับเวลาท่ีคณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาค
จากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

1.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ (8.1-1-1) ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว ในการจัดทําแผนกลยุทธการเงินคณะไดกําหนด
แผนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปของคณะ (8.1-1-2) เพื่อแสดงแหลงที่มาของ
งบประมาณไมวาจะเปนเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลในการสนับสนุนดานโครงสราง
พื้นฐานทางการศึกษาและการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ และเงินรายไดของคณะที่ไดจากการแสวงหา
รายไดหลักเพื่อการพัฒนาตนเอง และในปการศึกษา ๒๕๕๔ คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะ และประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่ง
จะเปนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน และกําหนดแหลงที่มาของเงินดังกลาว ซึ่งไดแกงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดคณะ เงินพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้ยังกําหนดแนวทางการแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน (8.1-1-3) 

2.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงินที่
เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกดานใหเปนไปตาม
เปาหมายโดยการแสวงหารายไดหลักจาก 2 แหลงทุน คือ เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดคณะ  

- คณะมีแผนการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดใหกับหนวยงานยอยอยาง
เหมาะสมตามภารกิจ โดยมุงเนนดานการเรียนการสอน 40% และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 11% (8.1-2-1 

อางถึง 8.1-1-1) โดยมีการกําหนดแผนการใชเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใหมีการเงินเปนไปอยาง
เหมาะสม (8.1-2-2)   

- คณะมีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยดําเนินการ ดังนี้ การใช
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จายเงินของคณะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๕ (8.1-2-๓) การ
ควบคุมตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน โดยมีระบบการควบคุมการใชงบประมาณดวยการจัดทําทะเบียน
กันเงินของคณะโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล (8.1-2-๔) นอกจากนี้มีการนําหลักการของการจัดการองค
ความรูในรูปแบบของการพูดคุยในกลุมผูปฏิบัติงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับวินัย การเงิน การคลัง ระบบการควบคุม
ภายในการพัสดุ เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

3.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดรับงบประมาณแผนดิน และจัดเตรียมงบประมาณ
เงินรายไดประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของคณะในแตละภารกิจ และในปงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะได
สนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการตามภารกิจของคณะ พบวา งบประมาณสําหรับการวิจัยของคณะยังมี
สัดสวนที่นอยอยู แตยังใหความสําคัญกับงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอน  โดยมีสัดสวนการจัดสรร
มากที่สุดมากกวารอยละ 50 (๘.๑-๓-๑)                  

4.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดใหผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 
2 คร้ัง ประกอบดวย รายงานฐานะการเงิน เงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดย
งานนโยบายและแผนไดรายงานการเงินตอคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 2 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะคร้ังที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (8.1-4-1)  และในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2554 (8.1-4-2)  

5.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยงานนโยบายและแผนจัดทํารายงานการใชเงิน
งบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร ซึ่งแสดงถึงการใชจายเงินในแตละแผน/โครงการ/กิจกรรมวา
เปนไปตามแผนหรือไม และใชเงินกับกิจกรรมใดและมีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไหร (8.1-5-1 อาง 
8.1-4-2) และผูบริหารมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงนิของคณะ ดังนี้  
 - มีการจัดทําคาใชจายรายวิชาตอหัวนิสิตในปงบประมาณที่ผานมา เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดสรร
งบประมาณในสวนของคาวัสดุการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหและจัดทําคาใชจายตอหัวของนิสิต (8.1-5-๒)   

 - คณะมีการจัดทําประมาณการได-คาใชจายสําหรับปงบประมาณถัดไป โดยใชมูลรายได-รายจายจริง
จากปงบประมาณที่แลว จัดทําคําของบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-5-

๓)   

6.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการตรวจสอบระดับหนวยงาน (Audit 

committee) เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนใหคณะมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความโปรงใสในการบริหาร
ดานการเงิน โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปน
ผูทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ เนื่องดวยวิทยาเขตมีรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ คณะไมตองจัดทํารายงานทางบัญชีเพื่อรับการตรวจสอบเนื่องจาก
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ไมมีเจาหนาที่ทางดานบัญชี แตคณะมีสวนรวมดวยการสงบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
วิทยาเขต คือ นางจินตนา ตะยวน เพื่อทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินหมุนเวียนของคณะใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6-1) 

7.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดกําหนดระยะเวลาในการเบิกจายทางการเงินให
ดําเนินการแลวเสร็จกอนวันที่ ๑๕ กันยายนของทุกป พรอมทั้งเรงรัดติดตามการใชเงินของคณะใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยมอบหมายใหงานโยบายและแผนจัดทํารายงานการใชเงินตามโครงการตางๆ ใหผูบริหารทราบและ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ในการวางแผนและตัดสินใจตอไป  (8.1-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 3 ๗ 2.00 ๕.๐๐ 7 บรรลุ ๗ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 3 ๗ 2.00 ๕.๐๐ 7 บรรลุ ๗ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธการเงิน ฉบับป 2553-2557    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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8.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 

8.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร 
8.1-2-1 แผนกลยุทธการเงิน ฉบับป2553-2557 (อาง 8.1-1-1) 

8.1-2-2 แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินรายไดบางประเภทจากเงิน
รายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2)  

8.1-2-4 ทะเบียนกันเงินคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
8.1-3-1 รายงานการเบิกจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

8.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 

8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2553 

8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2553   (อาง 8.1-4-2) 

8.1-5-2 สรุปคาใชจายรายวิชาตอหัวนิสิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

8.1-6-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 6/2553 เม่ือวันที ่25 สิงหาคม 2553 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ คณะนําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยครอบคลุมการดําเนินงานทั้งในสวนของปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดข้ึนตามพันธกิจหลักของคณะทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย             
การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะไดพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของคณะ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 
1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 

เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
  ตัวหาร ตัวหาร 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       5.00 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ขอ 7 9 8 5.00 4.00 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานกัประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมรวมกัน 
  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําระบบและกลไกดานงาน
ประกันคุณภาพของคณะในรูปแบบใหม โดยแบงผูรับผิดชอบตัวบงชี้ออกเปนระดับสาขา และระดับคณะซึ่งสาขาจะ
รับผิดชอบเฉพาะตัวบงชี้ที่เปนพันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ สวนตัวบงชี้ที่เปนระบบ
และกลไกหรือเชิงนโยบายผูที่รับผิดชอบคือผูบริหารแตละฝาย (9.1-1-1) ทั้งนี้ทางคณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพข้ึน โดยประกอบดวยผูบริหารทุกฝาย หัวหนาสาขา และหัวหนางานประกันคุณภาพทั้ง 2 สาขา 
เพื่อใหการประสานงานและการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความคลองตัว (9.1-1-2) นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให
มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อใหมีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพทุกระดับ (9.1.1-3)  

2. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพของ
คณะไวอยางชัดเจนเพื่อลดความซ้ําซอนของงาน ควรมีการตรวจติดตามประเมินผลและดําเนินการเก็บขอมูลตลอด
ทั้งป และงานประกันคุณภาพตองทําควบคูกับงานแผนของคณะ (9.1-2-1) เม่ือไดรับนโยบายมาแลวคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพไดจัดทําระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ โดยการลดตัวบงชี้ของสาขาลงใหรับผิดชอบเฉพาะ
ดานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ นอกจากนี้ฝายประกันคุณภาพมีการใหขอมูลดานงาน
ประกันคุณภาพแกผูบริหารทุกฝาย หัวหนาสาขา หัวหนางานประกันคุณภาพของสาขา รวมทั้งอาจารยและบุคลากร
ที่มีสวนเกี่ยวของผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพ   (9.1-2-2 อาง 9.1-2-1) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
โดยมีการกําหนดตัวบงชี้ 9.2 รอยละของงานวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่นตองานวิจัยทั้งหมด (9.1-

3-1) ที่สอดคลองกับพันธกิจการวิจัยและสรางเครือขายเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ไดแก 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการ



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

166 

ประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2553 (9.1-4-1)  

 5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใชกระบวนการประกันคุณภาพเปนสวนในการสราง
ความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนระบบมากข้ึน และมีสวนใหแตละสาขาพบความ
บกพรองในแตละกระบวนการยอยของตน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุก
ตัวบงชี้ คณะไดแจงผลการประเมินคุณภาพภายในใหบุคลากรทุกภาคสวนตามความรับผิดชอบเพื่อใหทราบและ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) (9.1-5-1) เพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งในรอบปการศึกษา
ถัดไป โดยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (9.1-5-2) ใหสํานักประกันคุณภาพ
เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่องทุกป และจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธมีจํานวนทั้งส้ิน 44 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายจํานวน 33 

ตัวชี้วัด และมีตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 11 ตัวชี้วัด สําหรับตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย ไดแก  
 1) จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา เนื่องจากจํานวนนิสิตตามแผนที่รับเขาสวนใหญเปนจํานวนที่เสนอใน
หลักสูตร โดยเปนการตั้งแผนการรับนิสิตที่มากกวาจํานวนนิสิตที่คณะรับเขาไดจริง เนื่องจากมีทางเลือกมากข้ึน  

 2) รอยละของอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากอาจารยสวนหนึ่งของคณะลาศึกษาตอทําให
อาจารยที่ปฏิบัติงานจะตองรับภาระการเรียนการสอน และไมมีอาจารยในคณะที่มีประสบการณในการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการมากอน สงผลใหการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการลาชา 
 3) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะ เนื่องจากงบประมาณที่คณะไดรับจัดสรรมีจํานวนจํากัด 
และเวลาของบุคลากรไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะ 

 4) จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากอาจารยไมคอยมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
สงผลใหผลงานวิจัยในชั้นเรียนยังมีนอย  
 5) จํานวนนิสิตที่เขารวมฝกสหกิจศึกษา เนื่องจากนิสิตไมคอยมีความรูความเขาใจในสหกิจศึกษา 
 6) จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานการวิจัย เนื่องจากยังไมมีกลยุทธที่ผลักดันอยางชัดเจน 
 7) รายรับสุทธิจากการใหบริการวิชาการ เนื่องจากตนทุนการใหบริการวิชาการสูงแตไมสามารถเก็บคา
วิเคราะหไดสูงมากนัก 
 8) งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตองบอุดหนุนทั้งหมด เนื่องจาก
งบประมาณที่ไดรับมีจํากัดทําใหการจัดสรรไมเปนไปตามเปา 
 9) ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ เนื่องจากบุคลากรไมคอยมีความเขาใจใน
กระบวนการวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ 
 10) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกําหนดการบรมไมสอดคลองกับเวลาที่
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สามารถไปพัฒนาตนเองได 
 ๑๑) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการประชาสัมพันธ เนื่องจากรูปแบบประชาสัมพันธยังไมคอยมี
ประสิทธิภาพ  

 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดทําเว็บไซดงานประกันคุณภาพคณะ ทอ. ข้ึน
โดยใชเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพ รวมทั้งไดใหขอมูลตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมใน
แตละปทั้ง 9 องคประกอบของ สกอ. และตัวบงชี้ของ สมศ. อีกทั้งไดทําล้ิงคไปที่เว็บไซตของ สมศ. สกอ. และ 
กพร. เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพได (9.1-6-1) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตและผูใชบัณฑิต เขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ไดแก การอบรมบทบาทผูนํานิสิตตอการประกันคุณภาพ (9.1-7-1) เพื่อเปนการสรางความ
เขาใจเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา และอธิบายบทบาทของผูนํานิสิตตามวงจรคุณภาพ PDCA รวมถึงการชี้แจง
และขอความรวมมือจากนิสิตในการตอบแบบประเมินตางๆ เชน แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน 
แบบประเมินความพึงพอใจตอคณะ ซึ่งขอมูลที่ไดจากนิสิตจะเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาปรับปรุงตอไป 
นอกจากนี้ ในการทําวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหรือเปดหลักสูตรใหมจะเชิญผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
มารวมวิพากษหลักสูตรเพื่อนําขอคดิเห็นหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ีน (9.1-7-2) นอกจากนี้คณะฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตใหขอมูล
ปอนกลับโดยทําการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ทําใหคณะทราบขอมูลและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อใหบัณฑิตที่
จบมีคุณลักษณะตามที่นายจางตองการ (9.1-7-3) และมีการสํารวจความพึงพอใจผูใชหลักสูตร เพื่อใหศิษยเกาให
ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะจัดทําข้ึน ขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป (9.1-7-4) 

 8. งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครไดจัดทํา
โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2 ข้ึนที่อางเก็บน้ําหวยเดียก จังหวัด
สกลนคร ซึ่งในปนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรรับเปนเจาภาพ โครงการนี้เปนการให
ความรูเร่ืองงานประกันคุณภาพกับการจัดโครงการของนิสิต พัฒนาคุณภาพภายในคณะ สรางเครือขายระหวาง
คณะ และเปนการสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยในโครงการนี้มีผูนํานิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขารวม
ดวย (9.1-8-1) และเปนที่มาของการทําบันทึกตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งมีการเซนต MOU ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรวมกันพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง
รวมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สรางองคความรูจากงานประกันคุณภาพการศึกษา และคนหาแนวปฏิบัติที่
ดี สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถาบัน (9.1-8-2) 
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 9. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ คือ ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ซึ่งระบบนี้ชวยใหบุคลากรในคณะทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
ประกอบดวย ระบบเบิก-จายวัสดุสํานักงาน ระบบทะเบียนประวัติ งานวิจัย งานบริการวิชาการ ประวัติการลา ฯลฯ 
ซึ่งสามารถนํามาใชในการประกันคุณภาพได และคณะไดสงผลงานสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เขาประกวดและ
ไดรับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน CSC Quality Award 2011 (9.1-9-1) ซึ่งมอบรางวัลในงานสถาปนาครบรอบปที่ 
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยจัดทํา
โปสเตอรแสดงผลงานเพื่อเผยแพรกระบวนงานคุณภาพดังกลาวใหหนวยงานอ่ืนๆ สามารถนําไปใชประโยชนได    
(9.1-9-2) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 8 9 4.00 5.00 7 บรรลุ 9 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 8 8 4.00 4.00 7 บรรลุ 9 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

9.1-1-1 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  
9 ขอ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

9.1-1-2 คําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่ ๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

9.1-1-3 รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2555  

9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2554 (อาง 9.1-2-1) 

9.1-3-1 ตัวบงชี้เพ่ิมเติมที่ 9.2 รอยละงานวิจัยที่นําไปพัฒนาทองถ่ินตองานวิจัยทั้งหมด 
9.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 

9.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2553 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
9.1-6-1 หนาเว็บไซตงานประกันคุณภาพคณะ ทอ. 
9.1-7-1 เอกสารประกอบการอบรมบทบาทผูนํานิสิตตอการประกันคุณภาพ 
9.1-7-2 สรุปสาระสําคัญจากการวิพากษหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
9.1-7-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากกองแผนงาน มก. ประจําป 2554 คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

9.1-7-4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

9.1-8-1 สรุปโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิตนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 

9.1-8-2 บันทึกตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-9-1 ใบประกาศนียบัตรรางวัลคุณภาพ CSC Quality Award 

9.1-9-2 โปสเตอรเผยแพรผลงาน e-office 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สม
ศ. 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตาราง 11 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ตัวบงช้ี เปาหมาย 

2554 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน   44.35 = 3.70 

  12 

ดี 

ดานคุณภาพบัณฑิต   8.52 = 4.26 

     2 
ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

90.00 91.36 4.57 ดีมาก 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.95 3.95 3.95 ดี 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - - 

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - - 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   9.26 = 3.09 

    3 

พอใช 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  43.20 5.00 ดีมาก 

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  11.36 2.84 พอใช 
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  2.84 1.42 ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม   6.33 = 3.17 

    2 

พอใช 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 20.00 3.33 พอใช 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

 3 3.00 พอใช 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   9.00 = 4.50 

    2 
ดี 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย 

2554 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 4.00 ดี 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5.00 ดีมาก 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   6.86 = 3.43 

    2 
พอใช 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ไมประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  4.04 4.04 ดี 

14. การพัฒนาคณาจารย  3.39 2.82 พอใช 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   4.38 ดี 
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 3.80 4.38 4.38 ดี 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ     
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ     

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของสถาบัน     

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนอัต
ลักษณของสถาบัน 

    

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม     
18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1     

18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2     

 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ ไดดังนี ้

ดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 90 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 
1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 101 91 192 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 104 91 194 

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

83 74 157 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 6 6 12 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 0 

6 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลา
อุปสมบท 

0 0 0 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา 12 13 25 

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบป
นั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไมนับรวมผูที่มีงาน
ทํากอนเขาศึกษา มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจําอยูแลว ผูศึกษาตอ และลา
อุปสมบท) 

94 81 175 

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

88.30 91.36 89.71 

10 คะแนนที่ได 88.30 x 5 = 4.42  

     100 

91.36 x 5 = 4.57               

100 

89.71x 5 =4.49     

100 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 83 88.30 74 91.36 157 89.71 4.42 4.57 4.49 90 บรรลุ 92 

94 81 175 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม เปาหมาย การ เปาหมาย 
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บงช้ีที่ เกณฑ ประเมิน
เปาหมาย 2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 83 88.30 74 91.36 157 89.71 4.42 4.57 4.49 90 บรรลุ 92 

94 81 175 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 

1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉล่ีย 3.95 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 104 104 

2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม 21 9 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  
3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ 

TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.90 3.95 

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

21 9 

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

20.19 8.66 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - 

7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - 

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - - 

12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - 

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - 

16 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.90 3.95 

17 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 21 9 

 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.90 3.95 0.19 0.44 3.95 บรรล ุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.90 3.95 0.19 0.44 3.95 บรรล ุ 4.00 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2554 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.) 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 
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จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI 

0.25 1 0.25 8   2.00 9 2.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 3 1.50 2 1.00 5 2.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Joural Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75       

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject 

category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 9 9 8 8 17 17 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

0.25       

7 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50       
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

1.00       

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 13 10.75 18 11 31 21.75 

11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด  

42.50 44 86.50 

12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

25.29 25.00 25.14 

 คะแนนที่ได 25.29 x 5 = 5.00 

     20 

25.00x 5 = 5.00 

     20 

25.14 x5= 5.00 

     20 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้
กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 10.75 25.29 11.00 25.00 35.84 35.84 5.00 5.00 5.00 20.00 บรรลุ 30.00 

42.50 44.00 86.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 
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  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 10.75 25.29 11.00 25.00 35.84 35.84 5.00 5.00 5.00 20.00 บรรลุ 30.00 

42.50 44.00 86.50 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5-1 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=61a) 

5-2 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=62) 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 5 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 8 5 13 

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - - - 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

8 5 13 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาตอ) 

42.50 44.00 86.50 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ 18.82 11.36 15.03 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

นําไปใชประโยชน 
6 คะแนนที่ได 18.82 x 5=4.71 

      20 

11.36 x 5=2.84 

      20 

15.03 x 5=3.36 

      20 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบุ 
เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 8 18.82 5 11.36 13 15.03 4.71 2.84 3.76 รอยละ 5 บรรลุ รอยละ 
12 42.50 44 86.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 8 18.82 5 11.36 13 15.03 4.71 2.84 3.76 รอยละ 5 บรรลุ รอยละ 
12 42.50 44 86.50 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6-1 ฐานขอมูลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนของ สวพ.
มก 

  

ตัวบงช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 3 
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รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

0.25 3 0.75 3 0.75 6 1.5 

2 บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 - - 1 0.50 1 0.5 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากําหนด 

0.75 1 0.75 - - 1 0.75 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - - - - 

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ
รองคุณภาพ 

4 1.50 4 1.25 8 2.75 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

42.50 44.00 86.5 

 คะแนนที่ได 3.53 X 5=1.76 

       10 

2.84 X 5=1.42 

       10 

3.18 X 5=1.59 

       10 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 1.50 3.53 1.25 2.84 2.75 3.18 1.76 1.42 1.59 รอยละ 3 บรรลุ รอยละ 3 
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42.50 44 86.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 1.50 3.53 1.25 2.84 2.75 3.18 1.76 1.42 1.59 รอยละ 3 บรรลุ รอยละ 3 
42.50 44 86.50 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

7-1 สรุปผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ ป 2554 

  
 

ท่ี 1. 

ชื่อผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

2. 

ชื่อคณะผูเขียน 
3. 

หนวยงานท่ี
สังกัด 
(สาขา) 

4. 

ระดับ
คุณภาพ
ผลงาน
วิชาการ 

5. 

ชื่อวารสารท่ี
ตีพิมพ 

6. 

วันเดือนป
ท่ีไดรับ

การรับรอง
คุณภาพ 

7.  

คานํ้าหนัก
ระดับ

คุณภาพ
ผลงาน
วิชาการ 

1 แนวทางการใชผลพลอยได
จากโรง งานแปงมันสําปะหลัง
เลี้ยงแกะขุน  

 

อ.วัชรวิทย มีหนอง
ใหญ  
  

สาขา
ทรัพยากร  

เกษตร
ชีวภาพ  

ระดับชา
ติ 

ขาวสาร
เกษตรศาสตร 

 0.25 

2 โอกาสและความทาทายการ
สงออก ดอกหนาวัวของ
ประเทศไทยใน อนาคต  

 อ.ดร.สุรัสวด ีพรหม
อยู  
 

สาขา
ทรัพยากร  

เกษตร
ชีวภาพ  

ระดับชา
ติ 

ขาวสาร
เกษตรศาสตร 

02/2554-

05/2554 

0.25 

3 การปลูกพืชอาหารสัตว
หมุนเวียนพืชหลัก: ระบบการ
ปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

อ.ชื่นจิต  แกวกัญญา สาขา
ทรัพยากร  

เกษตร
ชีวภาพ  

ระดับชา
ติ 

วิชาการเกษตร กันยายน-
ธันวาคม 

2554 

0.5 

4 แกลดิโอลัส ไมดอกหัวเสริม
รายไดในพื้นท่ีดินลูกรัง 

อ.ธนพร ขจรผล 

 

สาขา
ทรัพยากร  

ระดับชา
ติ 

ขาวสาร
เกษตรศาสตร 

06/2554-

09/2554 

0.25 
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เกษตร
ชีวภาพ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3 - 3 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ
วิจัย 

- - - 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งใน
สวนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

4 1 5 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 7 5 12 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

100 20 66.67 

6 คะแนนที่ได 100x5 = 5.00 20x5 = 3.33 66.67x5 =5.00 

   30 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

    30    30 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม  

2 ป 
2554 2555 

8 100.00 20.00 66.67 5.00 3.33 5.00 30.00 ไมบรรล ุ 30.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

8 100.00 20.00 66.67 5.00 3.33 5.00 30.00 ไมบรรล ุ 30.00 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8-1 รายงานสรุปโครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย 
8-2 รายงานสรุปโครงการการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพ่ือลดตนทุนการผลิต  

8-3 รายงานสรุปโครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  

อาง 5.2-2-3 

8-4 รายงานสรุปโครงการการผลิตอาหารเลี้ยงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง อาง 
5.1-3-7 

8-5 รายงานสรุปโครงการงานวันโคนมสกลนคร ครั้งที่ 4 อาง สกอ. 5.1-2-1 

 
 

ท่ี 1.  

การบริการทางวิชาการ
2.  

ชื่อคณะ
3.  

ชื่อหนวยงานท่ี
4.  

ลักษณะ
5.  

วันเดือนปท่ี
6. 

รายละเอียดการนําการบริการ
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แกสังคมท่ีมีการนําไป
บูรณาการ 

ผูดําเนินการ ดําเนินการ ภารกิจท่ีมี
การบูรณา

การ 

นําไปบูรณา
การ 

วิชาการไปบูรณาการ /หลักฐาน  

(ชื่อวิชา/เร่ืองวิจัย/ตํารา ฯลฯ) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   

1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว
อินทรีย 

อ.พัชชา  
เศรษฐากา 

 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

   

2 การใชเทคโนโลยีปุยส่ังตัด
เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

อ.ภาคภูมิ   
ตันเตชสาธิต 

 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

    

3 การใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีในการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช 

อ.ดร.ศุภสิทธิ ์
สิทธาพานิช 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

   

4 การผลิตอาหารเล้ียงโคนม
ดวยผลพลอยไดจาก
โรงงานแปงมันสําปะหลัง 

อ.วัชรวิทย 
มีหนองใหญ 

 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

    

5 งานวันโคนมสกลนคร ครั้ง
ท่ี 4 

อ.วัชรวิทย  
มีหนองใหญ 

 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

ใชกับการ
เรียนการสอน
และการวิจัย 

  วิชาหลักการผลิตโคนมและการ
จัดการผลิตภัณฑนม (04804356) 

/อิทธิพลของผลพลอยไดจาก
โรงงานแปงมันในสูตรอาหารตอ
สมรรถนะการใหผลผลิตของแกะ
ขุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกทีมี่การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต

ลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน โดยมีการดําเนินงานทั้งในระดับสาขาและระดับคณะ โดยไดมอบหมายใหฝาย
วิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปที่ผานมาไดมีการวางแผนเพื่อพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และจังหวัดสกลนคร ที่มีความสนใจเพิ่มพูนความรู
ทางดานการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะจึงไดเร่ิมจากออกสํารวจ
ความตองการในการรับบริการเพื่อพัฒนาความรูทางการเกษตรของเกษตรกรแลว นํามาจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ไดแก โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (9-1-1 อาง 8-1) โครงการการใชเทคโนโลยีปุยส่ัง
ตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต (9-1-2 อาง 8-2) โครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืช  
(9-1-3 อาง 8-3) โครงการการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง (9-1-4 อาง  
8-4) และโครงการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 (9-1-5 อาง 8-5) ซึ่งแตละโครงการมีการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ไดนําหลักการดําเนินงาน PDCA มาใช ในแตละโครงการที่ไดดําเนินงานบริการวิชาการกับชุมชนหรือบุคลากรใน
หนวยงานตางๆ ที่สนใจเขารวม โดยมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหการดําเนินการโครงการรวมถึงการ
ประสานงานกับองคกรตางๆ มีความคลองตัว เชน การประสานงานกับองคกรเกษตรกร ศูนยวิจัยขาวสุรินทรกรม
พัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร หรือ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เปนตน นอกจากนี้ในการดําเนินงาน แตละโครงการมี
อาจารยที่มีชํานาญดานนั้นๆ รับผิดชอบแตละโครงการ และไดเนนใหเกษตรกรมีความเขาใจในหลักการผลิตขาว
อินทรีย การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรู การใชเทคโนโลยีปุยส่ังตัดเพื่อลดตนทุน
การผลิต และการเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง เพื่อใหเกิดความตระหนักในประโยชนที่
เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิต ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ เพื่อใหสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตได เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงานไดมีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ทั้งในดานการนําความรูไปใชประโยชน และดานความพึงพอใจความสอดคลองกับความตองการของผู
เขารับบริการทางวิชาการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป 
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 80

โดยสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของโครงการทุกตัวบงชี้ในทุก
โครงการ ไดแก โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (9-2-1 อาง 8-1) โครงการการใชเทคโนโลยีปุยส่ังตัดเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต (9-2-2 อาง 8-2), โครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
(9-2-3 อาง 8-3) โครงการการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง (9-2-4 อาง 8-

4),  และโครงการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4 (9-2-5 อาง 8-5) 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง  
  จากการดําเนินการที่ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการเร่ิมคิดและเร่ิมทําในโครงการการผลิตเมล็ด
พันธุขาวอินทรีย โดยใหชุมชนระดมความคิดในการวิเคราะหตนเอง และวิเคราะหชุมชนถึงอุปสรรคในการดําเนิน
อาชีพการเกษตรของตนทําใหไดขอสรุปของปญหาอุปสรรค แลวนําอุปสรรคมาวิเคราะหเพื่อวางแผนแกไขรวมกัน
จนไดขอสรุปในภาพรวมของชุมชน ซึ่งพบวาปญหาที่เกษตรกรตองการแกไขเปนอันดับแรก คือ การขาดแคลน
เมล็ดพันธุขาวพันธุดีสําหรับปลูกขาวอินทรีย และปุยเคมีที่มีราคาแพง ดังนั้นคณะทํางานจึงไดจัดใหมีการอบรม
โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียข้ึน ซึ่งไดมีวิทยากรมาจากศูนยวิจัยขาวสุรินทรมาอบรม โดยมีกลุมผลิต
เมล็ดพันธุขาวอินทรียมาอภิปรายและซักถามรวมกัน (9-3-1 อาง 9-1-1)  และไดจัดตั้งกลุมผูผลิตขาวอินทรียใน
ตําบลตาง ๆ ภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี ซึ่งยังคงมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อ
สรางฐานการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง พึ่งตนเอง    
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 ครบ 5 ขอ 3 ขอ 5.00 3.00 4 ขอ ไมบรรล ุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน เปาหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
 2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เปาหมาย 2555 

9 ครบ 5 ขอ 3 ขอ 5.00 3.00 4 ขอ ไมบรรล ุ 4 ขอ 
หมายเหตุ :   

 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9-1-1 โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (อาง 8-1) 

9-1-2 โครงการการใชเทคโนโลยีปุยส่ังตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต (อาง 8-2) 

9-1-3 โครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช (อาง 8-3) 

9-1-4 โครงการการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง (อาง 8-

4)  

9-1-5 และโครงการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4  (อาง 8-5) 

9-2-1 โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (อาง 8-1) 

9-2-2 โครงการการใชเทคโนโลยีปุยส่ังตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต (อาง 8-2) 

9-2-3 โครงการการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช (อาง 8-3) 

9-2-4 โครงการการผลิตอาหารเล้ียงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง (อาง 8-

4)   

9-2-5 และโครงการงานวันโคนมสกลนคร คร้ังที่ 4  (อาง 8-5) 

9-3-1 โครงการการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (อาง 8-1) 

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 10  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยางตอเนื่อง 
  4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เห็นความสําคัญและคุณคาเ ร่ืองศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาส่ิงที่ดีงาม โดยเปนประเด็นยุทธศาสตรหนึ่งของแผนกลยุทธคณะ พ.ศ. 

2551-2555 ที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลาวคือ มีการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับประเพณีและความเปนอยูของชุมชน
ทองถิ่น ใหนิสิตและบุคลากร มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และสอดแทรกความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน  

- โครงการปลูกขาวประเพณี  
- โครงการ NRAI Night Party คร้ังที่ 10  

- โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี คร้ังที่ 8  

 ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปจึงบรรจุโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินงานและงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ โดยมอบหมายใหฝายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะ
เปนผูรับผิดชอบ การดําเนินงานดังกลาว (10-1-1/10-1-2/10-1-3/10-1-4) และในการดําเนินกิจกรรมมีการ
เผยแพรกิจกรรมผานทางเว็บไซตคณะ เพื่อใหนิสิตและผูทีส่นใจเขาเยี่ยมชมและแสดงขอคิดเห็นผานทางเว็บไซต 
หลังจากที่คณะไดมีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เสร็จส้ิน ไดมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จากการ
ดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวนั้น มีการสรุปผลการประเมิน 
รายงานปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการ และนําไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับการรายงานผลตามกระบวนการ PDCA ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ผลการดําเนินงานมีอาจารย บุคลากร และนิสิต ใหความสนใจและความรวมมือดวยดีทุก
โครงการ ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 ที่ตั้งไว  (10-2-1/10-2-2) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความยั่งยืน เชน โครงการ
ประเพณีปลูกขาว ที่ดําเนินการมาตั้งแตป 2551 ซึ่งจะเห็นวาในปนี้เปนการจัดงานตอเนื่องเปนคร้ังที่ 4 
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4. โครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคีนองพี่ ทอ. คร้ังที่ 4 เปนกิจกรรมที่สงเสริมประเพณีการปลูกขาว     
ฝกทักษะการปลูกขาวโดยใหชาวบานในชุมชนเปนผูอธิบาย และยังอนุรักษและสงเสริมวิถีการไถนาโดยกระบือซึ่ง
นับวันจะสูญหายไป และสรางความสัมพันธระหวางนิสิตกันเอง และระหวางบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนการสรางคุณคาและเกดิประโยชนตอตนเองและชุมชน (10-1-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 4 4.00 4.00 4 บรรล ุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 4 4.00 4.00 4 บรรล ุ 4 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

10-1-1 โครงการและงบประมาณในสวนของฝายกิจการนิสิต ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 

10-1-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการปลูกขาวประเพณี สามัคคี นอง-พี่ ทอ. คร้ังที่ 4 

10-1-3 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ NRAI Night Party คร้ังที่ 10  

10-1-4 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี คร้ังที่ 8   

10-2-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ NRAI Night Party คร้ังที่ 10  

10-2-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี คร้ังที่ 8   

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
 2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี

  2.  ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมี
สวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมีนโยบายในการบริหาร
จัดการใหบุคลากรในวิทยาเขตมีสวนรวมในการเปนผูบริหารจัดการในการทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยได
แตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (11-1-1) ข้ึน โดยมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงาน  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภายใน
วิทยาเขต เชน การกําหนดพื้นที่ในการทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม (11-1-2) มี
การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกป) การจัดงานวันข้ึนปใหม พิธีรด
น้ําขอพรผูใหญในชวงเทศกาลสงกรานต  เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เปน
วัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากรรวมกันกระทําทุกป กอใหเกิดความรักสามัคคี ภายในองคกร รวมถึงเปนการปลูกฝง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีจากรุนสูรุนเปนการสรางความเขาใจและการปลูกจิตสํานึกในดาน
วัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน ซึ่งบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดใหความ
รวมมืออยางตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการดานระบบ
รักษาความปลอดภัย (11-2-1) ในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร นิสิต ที่อาศัยอยูภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
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จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนยรักษา
ความปลอดภัย (11-2-2) ในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเหตุที่เกิดข้ึนภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งตั้งอยูบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ (11-2-

3) อีกทั้งยังมีปอมยามรักษาการณเจาหนาที่ตํารวจ (11-2-4) ที่พรอมใหการสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย 
จัดจราจร  ชวยระงับเหตุดวนเหตุราย ภายในวิทยาเขตซึ่งตั้งอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาเขต ยังเล็งเห็น
ถึงความสําคัญที่ตองดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยูภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการ
ติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV (11-2-5) ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร 
ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน (11-2-6) รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เปนไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 ดานการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใตการดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนําขยะที่สามารถกอใหเกิด
รายได เชนกระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหนายสร างรายไดใหกับหนวยงาน (11-2-7) จัดใหมีถุงขยะ 
และเพิ่มจํานวน ถังขยะตามจ ุดต างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถ
เก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขต (11-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพื่อ
นําไปคัดแยก รวบรวมไวในพื้นที่ที่ไดจัดสรรไว และไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือในการจัดรถ
เก็บขยะเขามา บริการรับขยะในวัน จันทร พุธ ศุกร และเสาร เพื่อนําไปกําจัดตอไป (11-2-9) 

 ดานการจัดการสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยางมีสุนทรีย วิทยาเขตไดมอบหมายให ฝายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลรักษาภูมิทัศนภายในวิทยาเขต ใหเกิดความสวยงามรมร่ืนอยู
ตลอดเวลา มีหนาที่ในการตัดแตงตนไม ใสปุย ตัดหญา ปรับแตง ปรับปรุง ภูมิทัศนภายในพื้นที่วิทยาเขต (11-2-

10) อีกทั้งยังมีการดูแลเร่ืองระบบระบายน้ําภายในวิทยาเขตอยูเสมอเพื่อไมใหอุดตัน (11-2-11) และสามารถ
ระบายน้ําไดใน ฤดูฝน เปนการปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

3. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการดานสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหสวยงามอยู
เสมอ โดยไดมอบหมายใหฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหนาที่ในการ ตัดหญา ดูแลตนไมทั้งที่มีอยูเดิม
ตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมอยางมีระบบ ตัดแตงตนไม ปลูกตนไม ดูแลรักษาใสปุย โดยปุยที่ใชเปนปุยชีวภาพ
จากวัชพืชที่ทางฝายอาคารสถานที่ฯ ไดมาจากหญาที่ตัดหรือวัชพืชตางๆที่มีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมัก
รวมกัน (11-3-1) จนยอยสลายแลวนําไปใสตนไมหรือผสมดินปลูกตนไม อีกทั้งยังมีการดูแล รักษารองระบายน้ํา 
ใหสามารถระบายน้ําไดในฤดูฝนอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณปายมหาวิทยาลัย หนาหอประชุม
ใหญพื้นที่รอบอาคารเรียนตางๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย(3-3.2)รวมถึงมีการจัดประดับตกแตงพื้นที่ อาคาร ให
เกิดความสวยงาม (11-3-3) 

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลรักษาจัดสรรพื้นที่ (2.3-4-1) และ
อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสวนกลางตามที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก หรือ สถาบัน จัด
กิจกรรมข้ึนโดยไดจัดสรรพื้นที่ในการใหทํากิจกรรมตางๆ ทางวัฒนธรรม ไดแก อาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรมใชจ ัด
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กิจกรรมทําบุญตักบาตร (11-4.2) ลานเกษตรรวมใจใชในการทํากิจกรรมกลางแจง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ    
(อาคาร 14 หอประชุม) ใชในการจัดงานพิธีไหวครูและงานปใหมประจําป (11-4-3) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หองระพีสาคริก) ใชในงานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาคใชในงานประเพณีลอยกระทงประจําป (11-4-

4) เปนตน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในการใหนิสิต บุคลากร ไดจัดกิจกรรมและใชประโยชนรวมกันอยางมีสวนรวม
และสมํ่าเสมอ 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิตในดานกายภาพของวิทยาเขต ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51 ดังนี้ 

 คะแนนความพึงพอใจของนิสิต  เทากับ 3.72 คะแนน 

 คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร  เทากับ 3.63 คะแนน  

(11-5-1)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 5 5.00 5.00 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 5 5.00 5.00 5 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.3-1-2 ภาพทําบุญตักบาตรอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 
2.3-2-1 ตารางเวรเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
 2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-2-2 ภาพศูนยรักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. 
2.3-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยชวงเทศกลาปใหม และสงกรานต 
2.3-2-4 ภาพปอมยามเจาหนาที่ตํารวจ 
2.3-2-5 ภาพระบบกลอง CCTV  

2.3-2-6 ภาพอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร และไฟฉุกเฉินภายในอาคาร 
2.3-2-7 ธนาคารขยะ 
2.3-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
2.3-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการคาธรรมเนียมบริการขนขยะ 
2.3-2-10 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปตยและภาระหนาที่รับผิดชอบงานสวนฯ 
2.3-2-11 ภาพการปฏิบัติงานเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอกรองระบายน้ําภายในวิทยาเขต 
2.3-3-1 ภาพกองปุยหมัก วัชพืช 
2.3-3-2 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปตย 
2.3-3-3 ภาพการตกแตงพ้ืนที่ อาคาร ใหเกิดความสวยงาม 
2.3-4-1 คําสั่งแตงต้ังผูจัดการกลุมอาคารและผูชวยผูจัดการกลุมอาคาร 

2.3-4-2 

ภาพกิจกรรมทําบุญภายในอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&

id=212:-2555--9--2555&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194) 

2.3-4-3 

ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการภายในอาคาร 14 

http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&

id=173:-2554-28-2554&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

2.3-4-4 

ภาพกิจกรรมลอยกระทงบริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 

http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&

id=137:2011-11-17-13-42-05&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

2.3-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางสิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.3-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงช้ีท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
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เปาหมาย  คาคะแนน 3.90 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบงช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 3.90 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

 

3.88 
 

4.04 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 3.88 4.04 3.88 4.04 3.90 บรรล ุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 
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13 3.88 4.04 3.88 4.04 3.90 บรรล ุ 4.00 

หมายเหตุ :  ใชผลการประเมินของคณบดีปจจุบัน โดยคณะกรรมการประจําคณะแตงตั้ง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

13-1-1 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารคณะ ปการศึกษา 2554 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 3.00 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองการเจาหนาที)่ 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 
จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

2 30 60 24 48 54 108 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง ผศ. 

3 - - - - - - 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง รศ. 

5 - - - - - - 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง ศ. 

8 - - - - - - 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไมมีตําแหนง 
ทางวิชาการ 

5 13 65 19 95 32 160 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง ผศ. 

6 1 6 1 6 2 12 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง รศ. 

8 - - - - - - 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 44 131 44 149 88 280 

14 การพัฒนาคณาจารย 2.98 3.39 3.18 

15 คะแนนท่ีได 2.98 x 5 = 2.48 

      6 

3.39 x 5 = 2.82 

       6           

3.18 x 5 = 2.65 

      6 

เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดชันีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 131 2.98 149 2.82 280 3.18 2.48 2.82 2.65 3.00 บรรลุ 3.25 

44 44 88 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 
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14 131 2.98 149 2.82 280 3.18 2.48 2.82 2.65 3.00 บรรลุ 3.25 

44 44 88 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

14-1 ฐานขอมูลคาดัชนีคุณภาพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจากกองการ
เจาหนาที่) 

 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 3.80 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 3.72 4.43 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.72 4.38 3.72 4.38 3.80 บรรล ุ 4.45 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหต)ุ 

    เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมนิ

เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.72 4.43 3.72 4.43 3.80 บรรล ุ 4.45 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 
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บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 
มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โ ดยมีตัวบงชื้ที่กําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 36 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการ
กําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน 
สวนการประเมินเปาหมาย และพฒันาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวามีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 36 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมิน
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ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 

ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องคประ 

กอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12  

เดือ
น 

กรร
ม 

การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

องคประกอบ
ท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 
และแผน
ดําเนินการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องคประกอ
บท่ี 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.93 2.93 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.0

0 

3.78 3.83 4.0

0 

3.78 3.83 3.72 3.72 3.78 3.74 3.72 3.72 3.78 3.74 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องคประกอ
บท่ี 3  

กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

องคประกอ
บท่ี 4 การ
วิจัย  

2.87 2.87 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52 3.96 3.96 3.09 3.52 ดี ดี พอใ
ช 

ดี ดี ดี พอใ
ช 

ดี 
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องคประกอบ
ท่ี 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม  

 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08 5.00 5.00 3.17 4.08 ดี
มาก 

ดี
มาก 

พอใ
ช 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

พอใ
ช 

ดี 

องคประ 

กอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12  

เดือ
น 

กรร
ม 

การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

องคประ 

กอบท่ี 6 

ระบบและ
กลไกการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

- - 5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

- 4.5

0 

4.5

0 

- 4.5

0 

4.5

0 

5.0

0 

5.0

0 

4.5

0 

4.6

7 

5.0

0 

5.0

0 

4.5

0 

4.6

7 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ด ี ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ด ี ดี
มา
ก 

องคประ 

กอบท่ี 7 

การบริหาร
และจัดการ 

  

- - 4.7

5 

4.7

5 

4.7

5 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

- 4.0

4 

4.0

4 

- 4.0

4 

4.0

4 

4.7

5 

4.7

5 

4.0

4 

4.6

1 

5.0

0 

5.0

0 

4.0

4 

4.8

1 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ด ี ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ด ี ดี
มา
ก 
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องคประ 

กอบท่ี 8 

ระบบและ
กลไก
การเงินและ
งบประ 

มาณ 

 

- - 5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

- - - - - - 5.0

0 

5.0

0 

- 5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

- 5.0

0 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

- ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

- ดี
มา
ก 

องคประ 

กอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

 ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12  

เดือ
น 

กรร
ม 

การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

องคประกอ
บท่ี 9 

ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.38 4.38 - 4.43 4.43 5.00 5.00 4.38 4.69 4.00 4.00 4.43 4.21 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี 

เฉล่ีย
ภาพรวม 

2.91 2.91 4.74 4.72 4.74 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.00 3.70 3.72 4.40 4.38 3.70 4.17 4.45 4.43 3.70 4.20         

ผลการ
ประเมิน 

พอ 

ใช 
พอ 

ใช 
ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี         
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 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ ๒ คือ การผลิตบัณฑิตใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ในสวนของคุณภาพคณาจารยที่ยังนอยอยู 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา คณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ ๔ คือ การวิจัยใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสวนของการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่ยังนอยอยู 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 คือ การบริการวิชาการแก
สังคมใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสวนของการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการใหบริการวิชาการไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่ยังนอย
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับ
คณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดานไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตร 
ฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 

เดือ
น 

กรรมก
าร 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สก
อ. 

สกอ. สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

รว
ม 

สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

รว
ม 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

สกอ
.+

มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รว
ม 

มาตรฐา
นท่ี 1 

ดาน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 4.0

0 

4.2

6 

4.1

7 

4.0

0 

4.2

6 

4.1

7 

4.00 4.0

0 

4.2

6 

4.1

7 

4.00 4.0

0 

4.2

6 

4.1

7 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

มาตรฐา
นท่ี 2 

ดานการ
บริหาร
จัดการ
การ
อุดมศึก
ษา 

2.91 2.91 4.82 4.8

1 

4.8

2 

4.76 4.7

5 

4.7

6 

- 3.8

0 

3.8

0 

- 3.8

0 

3.8

0 

4.46 4.4

3 

3.8

0 

4.2

9 

4.41 4.3

8 

3.8

0 

4.2

6 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
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มาตรฐาน
ท่ี 2 ก  

ดานธรร
มาภิบาล
ของการ
บริหาร
การ
อุดมศึกษ
า 

- - 4.86 4.86 4.8

6 

4.71 4.71 4.7

1 

- 4.0

4 

4.0

4 

- 4.0

4 

4.0

4 

4.86 4.8

6 

4.0

4 

4.7

6 

4.71 4.7

1 

4.0

4 

4.6

3 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มา
ก 

มาตรฐาน
ท่ี 2 ข 

ดานพันธ
กิจของ
การ
บริหาร
การ
อุดมศึกษ
า  

2.91 2.91 4.80 4.78 4.8

0 

4.80 4.78 4.8

0 

- 3.7

6 

3.7

6 

- 3.7

6 

3.7

6 

4.26 4.2

0 

3.7

6 

4.1

1 

4.26 4.2

0 

3.7

6 

4.1

1 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐา
นท่ี 3 

ดานการ
สราง
และ
พัฒนา
สังคม
ฐานควา
มรูและ
สังคม
แหงการ
เรียนรู  

- - 4.00 4.0

0 

4.0

0 

4.50 4.5

0 

4.5

0 

- 3.0

9 

3.0

9 

- 3.0

9 

3.0

9 

4.00 4.0

0 

3.0

9 

3.4

5 

4.50 4.5

0 

3.0

9 

3.6

5 

ด ี ด ี พอใ
ช 

พอใ
ช 

ด ี ด ี พอใ
ช 

ด ี

เฉลี่ย
ภาพรว
ม 

2.91 2.91 4.74 4.7

2 

4.7

4 

4.74 4.7

2 

4.7

4 

4.0

0 

3.7

0 

3.7

2 

4.0

0 

3.7

0 

3.7

2 

4.40 4.3

8 

3.7

0 

4.1

7 

4.40 4.3

8 

3.7

0 

4.1

7 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

ผลการ
ประเมิน 

พอใ
ช 

พอใช ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี         
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 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหเห็นวาคณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในมาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษาทั้ง
ในสวน ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ซึ่งรวมผลการดําเนินงานในทุกภาคสวน
ของคณะ 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4  
ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
ดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมอง
ดานการ
บริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 

เดือ
น 

กรรม
การ 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สก
อ.+
มก. 

สก
อ. 

รวม สก
อ.+
มก. 

สก
อ. 

รวม สก
อ. 

สม
ศ. 

รวม สก
อ. 

สม
ศ. 

รวม สก
อ.+
มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รวม สก
อ.+
มก. 

สก
อ. 

สม
ศ. 

รวม สกอ
.+

มก. 

สกอ
. 

สม
ศ. 

รวม สกอ
.+

มก. 

สกอ
. 

สม
ศ. 

รวม 
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1. ดาน
นิสิต
และผูมี
สวนได
สวนเสีย 

- - 4.8

6 

4.8

3 

4.8

6 

4.8

6 

4.8

3 

4.8

6 

4.0

0 

3.7

1 

3.7

7 

4.0

0 

3.7

1 

3.7

7 

4.7

5 

4.

71 

3.

71 

4.

40 

4.7

5 

4.

71 

3.

71 

4.

40 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี 

2. ดาน
กระบวน
การ
ภายใน 

5.0

0 

5.00 4.7

8 

4.7

8 

4.7

8 

4.6

7 

4.6

7 

4.6

7 

- 4.3

5 

4.3

5 

- 4.3

7 

4.3

7 

4.8

0 

4.

80 

4.

35 

4.

67 

4.7

0 

4.

70 

4.

37 

4.

60 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี
มา
ก 

3. ดาน
การเงิน 

2.8

7 

2.87 5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

5.0

0 

- - - - - - 3.9

3 

3.

93 

- 3.

93 

3.9

3 

3.

93 

- 3.

93 

ดี ดี - ดี ดี ดี - ดี 

4. ดาน
บุคลาก
รและ
การ
เรียนรู
และ
นวัตกรร
ม 

1.9

0 

1.90 4.0

0 

4.0

0 

4.0

0 

4.5

0 

4.5

0 

4.5

0 

- 3.0

2 

3.0

2 

- 3.0

2 

3.0

2 

2.9

5 

2.

95 

3.

02 

2.

98 

3.2

0 

3.

20 

3.

02 

3.

11 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

พอ
ใช 

เฉล่ีย
ภาพ 

รวม 

2.9

1 

2.91 4.7

4 

4.

72 

4.

74 

4.7

4 

4.

72 

4.

74 

4.

00 

3.

70 

3.

72 

4.

00 

3.

70 

3.

72 

4.4

0 

4.

38 

3.

70 

4.

17 

4.4

0 

4.

38 

3.

70 

4.

17 

        

ผลการ
ประเมิ

น 

พอ
ใช 

พอ 

ใช 
ดี

มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี         
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 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน  สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหเห็นวาคณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในมุมมองดานกระบวนการภายใน และดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรมใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในมุมมองดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งคณะควรหารือรวมกันกับวิทยาเขตในการวางแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการวิเคราะหกรอบเวลาในการปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17  
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 15  
 

ตารางท่ี 15 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

210 

 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึก
ษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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   4) ดานการ
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ดานการ
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของคณะยังตองพัฒนาผลการดําเนินงานในมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาในสวนประเด็นยอยดานวิชาการ 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สามารถ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี ้
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

 ไมมีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
  ขอเสนอแนะ 
 คณะ/วิทยาเขตควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  จุดแข็ง 
  กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะสามารถสรางเสริมใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม โดยพิจารณา
จากผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีคะแนนเฉล่ียมากกวา 4.00 

คะแนน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตยังตองการใหพัฒนาบัณฑติทางดาน
ทักษะทางปญญาและการคิดวิเคราะห 

2.  สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังอยูในเกณฑนอย 

3. สัดสวนของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังมีนอย จึงไมสามารถพัฒนาบุคลากรตามแผนกล
ยุทธคณะได 
  ขอเสนอแนะ 

1. คณะควรเพิ่มพูนความรูและจัดอบรมเร่ืองศักยภาพการสอนใหกับอาจารยผูสอนเพื่อใหนิสิตเกิด
ทักษะทางปญญา และฝกใหนิสิตคิดวิเคราะหเพิ่มมากข้ึน 

2. คณะควรวางแผนพัฒนาคณาจารยเชิงรุก โดยเฉพาะการกําหนดกรอบการพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหชัดเจน ภายใตขอจํากัดที่มีอยู 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 จุดแข็ง 
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 คณะมีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

 1.  ขาดการประเมินเชิงคุณภาพที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่นิสิตไดรับจากการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยมีเฉพาะการประเมินความพึงพอใจเทานั้น 

 2.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกายังมีนอย 

 ขอเสนอแนะ 
1. ฝายกิจการนิสิตควรจัดอบรมใหความรูวิธีการสรางตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสําหรับใชประเมินโครงการ/

กิจกรรมใหสามารถสะทอนประโยชนที่นิสิตไดรับจากการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางแทจริง 
2. คณะควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษยเกา เพื่อใหศิษยเกามีความ

ผูกพันกับคณะ และเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะตอไป 

ระกอบท่ี 4 การวิจัย 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดการวางแผนเชิงรุกดานการวิจัยและประเมินผลสําเร็จอยางชัดเจน 

2. ขาดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่ดี สงผลใหขอมูลดานนี้มีปรากฎ
นอยในขณะที่มีผลการดําเนินงานคอนขางมาก 

  ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดทําแผนเชิงรุกดานการวิจัยและมีกระบวนการประเมินผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

2. คณะควรพัฒนาระบบการเก็บขอมูลในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหสามารถรวบรวมขอมูลได
ครบถวนสมบูรณ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดนโยบายการบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย การติดตามและ
การประเมินผลความสําเร็จยังไมเปนระบบ 

2. การรวบรวมขอมูลการบูรณาการดานการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังไมเปน
ระบบ 

  ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดนโยบายการบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และมีการ

ติดตามและการประเมินผลความสําเร็จอยางเปนระบบ 
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2. คณะควรสรางกลไกการายงานและการจัดเก็บขอมูลการบริการวิชาการ และการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนระบบ เชน ใหมีการระบุชื่อโครงการบริการวิชาการที่ใชในการเรียนการสอนลง
ในแผนการสอนทุกรายวิชา และจัดใหมีการระบุรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ประยุกตใชกับการวิจัยหรือยื่น
ขอเสนอโครงการวิจัย 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดแข็ง 
 คณะมีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 
นิสิต และบุคคลภายนอก 

  ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของเร่ืองศิลปะและ
วัฒนธรรมมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการถายทอดตัวบงชี้และคาเปาหมายลงสูระดับบุคคลยังไมเปนระบบชัดเจน 

2. ยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 

3. คณะยังไมมีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 
4. คณะยังไมมีระบบการประเมินความสําเร็จของการจัดการองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานจริง 

  ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรพัฒนากระบวนการในการถายทอดตัวบงชี้และคาเปาหมายลงสูระดับบุคคลและควร

ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการเปนประจําทุกป 
2. คณะควรวางแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทางวิชาการ 
3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 
 บุคลากรของคณะมีความเขาใจในขอจํากัดดานการเงินของคณะ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาเขตขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะทางดานการเงินและงบประมาณที่สามารถ
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เชื่อมโยงใหหนวยงานภายในทราบขอมูลได  
  ขอเสนอแนะ 

 วิทยาเขตควรจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในได 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมที่

ปฏิบัติงานแทนบุคลากรเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานระดับ
สาขา เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และหนวยงานยอยตางๆ มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะดังนี้ 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (ประเมินระดับคณะ) 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1.  อาจารยสวนใหญมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

1.  ขาดอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ 

2. ไมมีการนําผลการประเมิน
จากนิสิตไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.  มีกลไกในการผลักดัน
อาจารยใหเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

2. ควรนําผลการประเมินจาก
นิสิตไปปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

 

 

1.  ยังไมมีบุคลากรที่ไดรับ
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

2. ขาดการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัยหรือ
จากกระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

1.  ควรมีการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน 

2. ควรกระตุนใหบุคลากรใน
สาขาขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ประเมินระดับคณะ) 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1.  บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญหลากหลาย
สามารถขอทุนจากแหลง
ทุนไดหลายหนวยงาน 

2.  มีงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

 

 

 

 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

 

 

1.  โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จากภายนอกยังมีนอย 

2. จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยตออาจารยประจํา
ยังมีสัดสวนนอย 

3. ขาดการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน 

1.  ควรกระตุนบุคลากรสาขา
ใหของานวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกมากขึ้น 

2. ควรใชใบรับรองการนํา
ผลงานไปใชประโยชนของ
คณะมาเปนหลักฐานแสดง
การนําไปใชประโยชน 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

 

 

1.  การบูรณาการการบริการ
วิชาการ กับการเรียนการ
สอนและการวิจัยยังมี
จํานวนนอย 

2. ขาดระบบติดตาม

1.  ควรมีการวางแนวทางและ
กําหนดหลักเกณฑการ
ใหบริการวิชาการใหมีความ
เชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอน และการวิจัย รวมทั้งมี
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยทั้งใน
ระดับแผนการดําเนินงาน
และระดับโครงการ 

การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

 

 

1.  ไมมีโครงการบริการ
วิชาการของสาขา 

2. ขาดการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอน 

3. บุคลากรสายวิชาการควร
จะมีงานบริการวิชาการ
ดวย (ภารกิจหลักอันดับ 3 
ของอาจารย) 

1.  ควรจัดทําแผนการ
ใหบริการวิชาการของสาขา 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเมินระดับคณะ) 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ประเมินระดับคณะ) 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ประเมินระดับคณะ) 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ประเมินระดับคณะ) 
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บทที่ 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตาม
รอบปการศึกษา 2553 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2554 นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม และไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 17 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 11 กิจกรรม และไมมี
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ  
  รายละเอียดดังนี ้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะ ทอ.                            รายงาน ณ วันท่ี 16 

สิงหาคม 2554 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค      

1.ขาดการ
กําหนด
เปาหมายของตัว
บงช้ีระดับกล
ยุทธ 

 ไมมีการกําหนดเปาหมาย
ของตัวบงช้ีระดับกลยุทธ 

คณะควรกําหนด
เปาหมายของตัวบงช้ี
ระดับกลยุทธใหครบ
ทุกตัวบงช้ี 

 

 

โครงการทบทวน
และจัดทําแผนกล
ยุทธคณะ ทอ. 
พ.ศ.255-2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

40,000  ส.ค.-ก.ย. 54 ผช.บริหาร 

2.ขาดการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผน 

กลยุทธ 

 ไมมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผน 

กลยุทธ 

คณะควรประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีระดับกลยุทธ
แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
พิจารณานํา
ขอเสนอแนะ ปญหา 
อุปสรรค ไปปรับปรุง

โครงการทบทวน
และจัดทําแผนกล
ยุทธคณะ ทอ. 
พ.ศ.255-2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

- ส.ค.-ก.ย. 54 ผช.บริหาร 
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แผนปฏิบัติการ
ประจําปหรือ
ปรับปรุงกลยุทธ 
 

 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3.ขาดการบูรณา
การตัวบงช้ีที่ใช
ในการประกัน
คุณภาพเขากับ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 ไมมีการบูรณาการตัวบงช้ี
ที่ใชในการประกัน
คุณภาพเขากับ
แผนปฏิบัติการประจําป 

คณะควรบูรณาการ
ตัวบงช้ีที่ใชในการ
ประกันคุณภาพบาง
ตัวเขากับแผนปฏิบัติ
การประจําปโดย
เฉพาะตัวบงช้ีที่
วัดผลลัพธ (output) 

ที่เกิดจากตัวบุคคล 
เชน จํานวนผลงาน
ตีพิมพ จํานวน
บทความทางวิชาการ 
เปนตน และถาย
เปาหมายลงสูระดับ
บุคคล 

โครงการทบทวน
และจัดทําแผนกล
ยุทธคณะ ทอ. 
พ.ศ.255-2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

- - - 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต      
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1.ขาดการ
ประเมินผลการ
จัดสวัสดิการ
เสริมสราง
สุขภาพที่ดีและ
การสรางขวัญ
กําลังใจ 

 ไมมีการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและการสราง
ขวัญกําลังใจ 

คณะควรมีการ
ประเมินผลการจัด
สวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและการ
สรางขวัญกําลังใจ
เพ่ือใหทราบวาการ
จัดสวัสดิการมีผลตอ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานหรือไม 

1.โครงการสัมมาทิฐิ
คณะ ทอ.1.โครงการ
สัมมาทิฐิคณะ ทอ. 
2.สํารวจความ
ตองการดาน
สวัสดิการคณะ ทอ. 
ของบุคลากรภายใน
คณะ 
3.ประเมินความสุข
ในการทํางานของ
บุคลากรทุกภาคสวน 

 

1.ไดขอมูลความ
ตองการดาน
สวัสดิการของ
บุคลากร 
2.รอยละ
ความสุขในการ
ทํางานของ
บุคลากรอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 

120,000 เม.ย.-พ.ค. 55 ผช.วิชาการ 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

2.ขาดการ
กําหนด
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ
นิสิต 

 ไมมีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนิสิต 

ควรกําหนด
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนิสิตที่เปน
ลายลักษณอักษร
และเผยแพรให
อาจารยและนิสิต
ทราบ 

 

โครงการจัดทํา
คูมือคุณธรรม
จริยธรรมนิสิต
คณะ ทอ. 

1.ไดคูมือคุณ
ธรมจริยธรรม
นิสิตคณะ ทอ. 
2.ไดอัตลักษณ
นิสิตคณะทอ. 

25,000 ส.ค.-ก.ย.54 ผช.วิชาการ+
ผช.กิจการ

นิสิต 
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3.ขาดระบบและ
กลไกในการ
สงเสริมใหนิสิต
ระดับปริญญา
ตรีเขารวม
กิจกรรมประชุม
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

 ไมมีระบบและกลไกใน
การสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีเขารวม
กิจกรรมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

ควรกําหนดระบบ
และกลไกในการ
สงเสริมใหนิสิต
ระดับปริญญาตรี
เขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการโดยผานการ
จัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาปญหา
พิเศษหรือโครงงาน
และจัดหา
งบประมาณ
สนับสนุน 

 

1.โครงการสงเสริม
ใหนิสิตเขารวม
กิจกรรมประชุม
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
2.โครงการ
เผยแพรผลงาน
วิชาการนิสิตคณะ 
ทอ. 

1.มีนิสิตเขารวม
การประชุมทาง
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
อยางนอย 2 
ผลงาน 

2.นิสิตเขารวม
หรือสงผลงาน
วิชาการเพ่ือ
เผยแพรใน
กิจกรรมทาง
วิชาการของ
วิทยาเขตฯ 

 

30,000 ฝายวิชาการ ผช.วิชาการ + 
ผช.กิจการ

นิสิต 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการ
แกไขปรับปรุง (กล

ยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต      

1.ไมพบการ
ประเมินความ

 ขาดการประเมินความ
พึงพอใจของการให

ควรประเมินความ
พึงพอใจของการให

ประเมินโครงการ/
กิจกรรมหลัง

ไดรับผลการ
ประเมินจาก

3,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 
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พึงพอใจของการ
ใหคําปรึกษา
ทางวิชาการ 
การบริการร
ขอมูลขาวสาร 
และฐานขอมูล
ศิษยเกา 

 

 

คําปรึกษาทางวิชาการ 
การบริการรขอมูล
ขาวสาร และฐานขอมูล
ศิษยเกา 

คําปรึกษาทาง
วิชาการ การบริการร
ขอมูลขาวสาร และ
ฐานขอมูลศิษยเกา 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

 

กิจกรรมตางๆ 
แลวนําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงใน
กิจกรรมตอไป 

2.ไมมีการสรุป
ความรูที่ไดจาก
กิจกรรม
เครือขายประกัน
คุณภาพของ
นิสิตเผยแพร
ผานเว็บไซตเพ่ือ
เปนการ
แลกเปล่ียน
เรียนรูสําหรับผูที่
ไมมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรม 

 ขาดการสรุปความรูที่ได
จากกิจกรรมเครือขาย
ประกันคุณภาพของนิสิต
เผยแพรผานเว็บไซตเพ่ือ
เปนการแลกเปล่ียน
เรียนรูสําหรับผูที่ไมมี
โอกาสเขารวมกิจกรรม 

ควรมีการสรุป
ความรูที่ไดจาก
กิจกรรมเครือขาย
ประกันคุณภาพของ
นิสิตเผยแพรผาน
เว็บไซตเพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
สําหรับผูที่ไมมี
โอกาสเขารวม
กิจกรรม 

ในการดําเนินงาน
แตละครั้งใหทํา
สรุปผลความรูที่
ไดรับจากกิจกรรม
เผยแพรในเว็บไซต
เพ่ือเปนองค
ความรูตอไป 

ไดเผยแพรองค
ความรูแผน
เว็บไซตของ
คณะ ทอ. 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 
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1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการ
แกไขปรับปรุง (กล

ยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย      

1.ความชัดเจน
ของ
กระบวนการ/
ระบบบริหาร
งานวิจัยภายใน
คณะ 

 ไมมีความชัดเจนของ
กระบวนการ/ระบบ
บริหารงานวิจัยภายใน
คณะ 

ควรระบุข้ันตอนการ
บริหารงานวิจัยให
ชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร จัดทํา
เปนคูมือปฏิบัติงาน 
ส่ือสารใหบุคลากร
ทราบทั่วกัน 

 

โครงการจัดทํา
คูมือบริหารและ
ปฏิบัติงานดาน
การวิจัย 

ไดคูมือข้ันตอน
การบริหารและ
ปฏิบัติงานฝาย
วิจัย 

10,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

2.การ
ประเมินผลการ
สนับสนุน
งบประมาณและ
การสนับสนุน
อื่นๆ เกี่ยวของ
กับพันธกิจดาน
การวิจัย 

 ไมมีการประเมินผลการ
สนับสนุนงบประมาณ
และการสนับสนุนอื่นๆ 
เกี่ยวของกับพันธกิจดาน
การวิจัย 

ควรดําเนินการ
ประเมินผลส่ิง
สนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัย 
โดยเฉพาะการ
ประเมินการบรรลุ
เปาหมายตามตัว
บงชี้ความสําเร็จที่
กําหนดไวเม่ือเริ่ม

โครงการจัดทํา
เกณฑการ
สนับสนุน
งบประมาณดาน
การวิจัยของคณะฯ 
และขอกําหนดการ
ประเมินผล
หลังจากใหการ
สนับสนุน 

ไดคูมือเกณฑ
การพิจารณา
งบประมาณการ
ใหทุนสนับสนุน
การวิจัยของ
คณะเผยแพร
ใหกับบุคลากร
ในคณะ 

10,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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วางแผนการ
สนับสนุนตางๆ  
(การสอบถามความ
พึงพอใจไมใชการ
ประเมินผล) 
 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการ
แกไขปรับปรุง (กล

ยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม      

1.การจัดทําการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนและการ
วิจัยไมชัดเจน 

 ขาดความชัดเจนในการ
จัดทําการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 

ควรมีรูปแบบการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยให
ชัดเจน 

จัดทํารูปแบบการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

ไดรูปแบบการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

10,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการวิชาการ 

2.ไมพบการจัดทํา
ระบบการติดตาม 
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน

 ขาดการจัดทําระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการ 
 

ควรจัดทําระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 

จัดทําระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 

ไดระบบการ
ติดตาม 
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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บริการวิชาการ 
 

บริการวิชาการ 

3.การปรับปรุงระบบ
การติดตามและ
ประเมินท่ีมีสาระการ
ประเมินของการนํา
การบริการวิชาการไป
บูรณาการกับการ
เรียนการสอนการวิจัย  
(นอกจากการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีทํา
อยู) 
 

 

 ขาดระบบการติดตามและ
ประเมินที่มีสาระการ
ประเมินของการนําการ
บริการวิชาการไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนการ
วิจัย  
(นอกจากการประเมินความ
พึงพอใจที่ทําอยู) 

จัดทําระบบการ
ติดตามและประเมินที่
มีสาระการประเมิน
ของการนําการบริการ
วิชาการไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
การวิจัย  
(นอกจากการประเมิน
ความพึงพอใจที่ทํา
อยู) 

จัดต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย 

มีคณะทํางาน
ติดตาม กํากับ
ดูแลและ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการวิชาการ 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. 
ขอเสนอแนะ 

3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

4.การบริการ
วิชาการแกสังคม
ของคณะควรมี
กิจกรรม/โครงการ
ที่มีผลตอชุมชนที่
เปนเกษตรกรรอบ 
มหาวิทยาลัยหรือ
จังหวัดสกลนคร

 ยังไมมีการบริการวิชาการ
แกสังคมของคณะควรมี
กิจกรรม/โครงการที่มีผล
ตอชุมชนที่เปนเกษตรกร
รอบ มหาวิทยาลัยหรือ
จังหวัดสกลนครทั้งหมด 

คณะควรไดเขาไปมีสวน
รวมกับหนวยงานทองถิ่น 
ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี
และหนวยงานตางๆ ท่ีมี
สวนเกี่ยวของในการ
จัดทําแผนชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาดานงานบริการ
วิชาการ  
ซึ่งเปนความถนัดของ

โครงการพบปะ
ผูนําชุมชนเพ่ือทํา
แผนพัฒนาการ
บริการวิชาการ 

ไดแผนการ
พัฒนาบริการ
วิชาการจาก
ชุมชนแบบมี
ทิศทางที่ชัดเจน 

10,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ทั้งหมด คณะและมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพจํานวนมากจึง
จะทําใหการบริการ
วิชาการแกสังคมเกิด
ประโยชน เกิดการบูรณา
การท้ังคน พ้ืนท่ี 
หนวยงาน งบประมาณ 
จึงอาจนําไปสูการบริการ
วิชาการท่ีมีความยั่งยืน
ตอชุมชนตอไปซึ่งเปน
ความถนัดของคณะและ
มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
จํานวนมากจึงจะทําให
การบริการวิชาการแก
สังคมเกิดประโยชน เกิด
การบูรณาการท้ังคน 
พ้ืนท่ี หนวยงาน 
งบประมาณ จึงอาจ
นําไปสูการบริการ
วิชาการท่ีมีความยั่งยืน
ตอชุมชนตอไป 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. 
ขอเสนอแนะ 

3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

5.การสํารวจความ  ขาดการสํารวจความ ควรเปนกิจกรรม โครงการสํารวจ ไดขอมูลความ 5,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.วิจัยและ
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ตองการของชุมชน ตองการของชุมชน เริ่มตนกอนการ
ตัดสนิใจการบริการ
วิชาการแกสังคม 
และควรเปนการ
สํารวจดวยการทํา
กระบวนการ SWOT 

อันจะนําไปสูการรวม
รับทราบ รวม
วางแผน รวมปฏิบัติ  

ความตองการรับ
บริการทางวิชาการ
จากชุมชน 

ตองการรับ
บริการวิชาการ
จากชุมชนและ
นําไปทําแผนการ
ใหบริการวิชาการ
ใหตรงตามความ
ตองการ 

บริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

1.ควรจัดทํา
แผนงาน
โครงสรางและ
บริหารดานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของคณะใหมี
ความชัดเจน
สอดคลองกับอัต
ลักษณของคณะ 

 

 

 ไมมีแผนงานโครงสราง
และบริหารดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะใหมีความชัดเจน
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของคณะ 

ควรจัดทําแผนงาน
โครงสรางและบริหาร
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
คณะใหมีความชัดเจน
สอดคลองกับอัต
ลักษณของคณะจึง
นาจะเปนการสํารวจที่
ตรงกับความตองการย
ของชุมชนอยางแทจริง
ลักษณะดังกลาวคือ
การทํากระบวนการทํา 
SWOT ชุมชนการมี

แตงต้ัง
คณะกรรมการงาน
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
คณะ 

มีแผนงานตาม
โครงสรางของ
คณะและรูปแบบ
การบริหาร การ
ประชุม งาน
งบประมาณ 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 
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 สวนรวม 

 

 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

2.ควรนําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงบูรณา
การดานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการ
เรียนการสอน
และกิจกรรม
นิสิต 

 ขาดการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงบูรณา
การดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

 

ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
บูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
นิสิต 

จัดทําแผนกิจกรรม
ดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
สอดคลองกับการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

มีโครงการ/
กิจกรรมที่บูรณา
การดานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

35,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 

3.ควรจัดทําแผน
ปรับปรุงและ
พัฒนาการบูร
ณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูการ
ปฏิบัติและทํา

 ขาดการจัดทําแผน
ปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูการปฏิบัติ
และทําอยางตอเนื่อง 
 

ควรจัดทําแผน
ปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูการ
ปฏิบัติและทําอยาง
ตอเนื่อง 

จัดทําแผนปรบัปรุง
กิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA 

ไดรับการ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาตาม
กระบวนการ 
PDCA 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 
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อยางตอเนื่อง 
4.การพัฒนา
ระบบกลไก 
นโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดโดยการมี
สวนรวมของ
ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา ชุมชน 

 ขาดการพัฒนาระบบ
กลไก นโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ ตัวช้ีวัดโดย
การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา ชุมชน 

ควรมีการพัฒนา
ระบบกลไก นโยบาย 
แผนงาน 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด
โดยการมีสวนรวม
ของผูบริหาร 
อาจารย นักศึกษา 
ชุมชน 

มีการจัดประชุม
เพ่ือพัฒนาเชิง
นโยบาย แผนงาน
กับภาคสวน ชุมชน 
และมหาวิทยาลัย 

มีโครงการที่คณะ
มีสวนรวมกับ
ชุมชนอยางนอย 
1 โครงการ 

20,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.กิจการ
นิสิต 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ      

1.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศยังไม
ครบทุกระบบ 

 ขาดการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศยัง
ไมครบทุกระบบ 

ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศยังไมครบ
ทุกระบบ 

โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

รอยละความพึง
พอใจของผูใช
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศครบ
ทุกระบบ 

- มิ.ย.-ก.ย.54. ผช.
ประชาสัมพันธ 

2.คณะกรรมการ
ประจําคณะยัง
ไมมีการประเมิน
ตนเองและยังไม

 ยังไมมีการประเมินตนเอง
และยังไมมีการประเมิน
การบริหารงานของคณะ 

คณะกรรมการ
ประจําคณะควร
ประเมินตนเองและ
ยังไมมีการประเมิน

1.การประเมินผล
การบริหารของ
คณะใหครอบคลมุ
ทุกดาน 

รายงานผลการ
ประเมินให
คณะกรรมการ
ทราบเพ่ือหา

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.บริหาร 
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มีการประเมิน
การบริหารงาน
ของคณะ 

การบริหารงานของ
คณะ 

2.ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
หาแนวทางในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงานของ
คณะ 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงานของ
คณะ 

   ควรนําเสนอประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะในวาระ
เพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะแทนการ
เสนอเพื่อทราบ 

ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะ
พิจารณาหา
ขอเสนอแนะในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง 

ไดขอเสนอแนะ
ในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ
บริหารความ

เสี่ยง 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3.ไมพบการ
รายงานการ
บริหารงานดวย
หลักธรรมา 

ภิบาล 

 ขาดการรายงานการ
บริหารงานดวยหลักธรร
มา 

ภิบาล 

ควรมีการรายงานผล
การดําเนินงานที่
สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

ดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานที่
สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีการรายงานผล
การดําเนินงานที่
สอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.บริหาร 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ      

1.ไมมีแผนกล
ยุทธทางการเงิน
ที่แสดงถึง
แหลงที่มาของ
เงินทุนรวมทั้ง
แหลงการใชเงิน
ถึงแมจะมีการ
บริหารการเงิน
แบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

 ขาดแผนกลยุทธทาง
การเงินที่แสดงถึง
แหลงที่มาของเงินทนุ
รวมทั้งแหลงการใชเงิน 

ควรประเมินความ
ตองการเงินทุนที่ใช
ในระยะยาว 5 ป 
สําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรตางๆ 
วิเคราะหแนวทาง
หรือความสามารถใน
การจัดหาเงินทุนจาก
แหลงตางๆ การ
ระดมทุนดวยวิธีการ
ตางๆ และการ
ประหยัดหรือลด
ตนทุนการ
ดําเนินงานเพ่ือจัดทํา
แผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

โครงการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงิน 

ไดแผนกลยุทธ
ทางการเงินระยะ
ยาว 5 ป 

20,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.บริหาร 

1. จุดท่ีควร 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข 5. ช่ือโครงการ/ 6. ตัวช้ีวัด 7. 8. ระยะเวลา 9. ผูรับผิดชอบ 
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พัฒนา ปรับปรุง (กลยุทธ) กิจกรรม ความสําเร็จ งบประมาณ ดําเนินการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน      

1.การดําเนินงาน
วงจร PDCA ใน
การดําเนินงาน
ดานระบบ
คุณภาพขาดการ
ดําเนินการดาน
การติดตาม
ประเมินผล C 
และ A 

 ขาดการดําเนินงานวงจร 
PDCA ในการดําเนินงาน
ดานระบบคุณภาพขาด
การดําเนินการดานการ
ติดตามประเมินผล C 
และ A 

คณะควรมีการกํากับ
การดําเนินงานตาม
วงจร PDCA ใหครบ
ทุกกิจกรรม 
โดยเฉพาะ C และ A 

โครงการพัฒนา
แผนบริหารความ
เสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพ 

มีการนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะให
มีการดําเนินงาน
ใหครบตามวงจร 
PDCA  หรือมีการ
สัมมนาดาน
ระบบคุณภาพใน
การทําแผนกล
ยุทธของคณะ 

 

 

10,000 มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ
บริหารความ

เสี่ยง 

2.การนําผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในมา
ปรับปรุงการ
ทํางานตามตัว
บงช้ีของแผนกล
ยุทธ 

 ขาดการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธ 

คณะควรนําผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน
ตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธ 

โครงการทบทวน
และจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะ 
ทอ. พ.ศ. 2555-
2558 

ไดแผนกลยุทธที่
มีการทบทวน
แผนและปรับปรุง
แผนตามผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
และจัดใหมี
โครงการ
สอดคลองตาม

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ
บริหารความ

เสี่ยง 
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ตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธ 
 

 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3.ไมพบการ
วิเคราะหตนเอง
ของคณะในบทที่ 
3 

 ขาดการวิเคราะหตนเอง
ของคณะในบทที่ 3 

ควรมีการวิเคราะห
ตนเองของคณะในบท
ที่ 3 

วิเคราะหตนเองของ
คณะในบทที่ 3 

มีผลการวิเคราะห
ตนเองในบทที่ 3 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ

บริหารความเส่ียง 

4.การเปดโอกาส
ใหชุมชน
ผูรับบริการทาง
วิชาการของคณะ
ไดเขารวมเปน
กรรมการและการ
ใหความรวมมือใน
การดําเนิน
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

 ชุมชนผูรับบริการทาง
วิชาการของคณะขาด
โอกาสในการไดเขารวมเปน
กรรมการและการใหความ
รวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพ 

ควรเปดโอกาสให
ชุมชนผูรับบริการทาง
วิชาการของคณะได
เขารวมเปนกรรมการ
และการใหความ
รวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

จัดทําโครงการให
ชุมชนผูรับบริการ
ทางวิชาการของ
คณะไดเขามารวม
เปนกรรมการและ
การใหความรวมมือ
ในการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

มีผูนําชุมชนหรือ
ผูรับบริการทาง
วิชาการของคณะ 
เขามามีสวนรวม
ในการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ

บริหารความเส่ียง 

5.ควรมีการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ

 ขาดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเสริมสราง
ศักยภาพของอาจารย 

คณะควรพิจารณาการ
วิเคราะหตนเอง จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะทอ. 

มีการจําแนกการ
วิเคราะหตนเองจุด
แข็ง จุดที่ควร

- มิ.ย.-ก.ย.54 ผช.ประกัน
คุณภาพและ

บริหารความเส่ียง 
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เสริมสราง
ศักยภาพของ
อาจารย บุคลากร 
นิสิตในการ
ปฏิบัติการติดตาม
และประเมินผล
โครงการ 

บุคลากร นิสิตในการ
ปฏิบัติการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

และขอเสนอแนะโดย
บุคลากรมีสวนรวม 

พ.ศ. 2555-2558 พัฒนา และ
ขอเสนอแนะเปน
ขอๆ 

4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะ ทอ.รายงาน ณ วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2555 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค      

1.ขาดการ
กําหนด
เปาหมายของ
ตัวบงช้ีระดับ
กลยุทธ 

 คณะควรกําหนดเปาหมายของ
ตัวบงช้ีระดับกลยุทธใหครบทุก
ตัวบงช้ี 

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ.255-
2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

1.จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนและจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะ ทอ. 255-
2558 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 
2554255-2558  
2.จัดกิจกรรมยกรางแผน
ยุทธศาสตรโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะ วันที่ 29 ก.พ. 55 

100 40,000 อ.ดร.โศรยา 
แสนเมือง 
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3.จัดกิจกรรมรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากภายนอก 
วันที่ 8 มี.ค. 55 

4.จัดกิจกรรมรับฟงขอคิดเห็น
จากบุคลากรคณะ วันที่ 9 มี.ค. 

55  

2.ขาดการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของ
แผน 

กลยุทธ 

 คณะควรประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีระดับกล
ยุทธแลวนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณานํา
ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค 
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปหรือปรับปรุงกลยุทธ 
 

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ.255-
2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

จัดกิจกรรมยกรางแผน
ยุทธศาสตรโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะ วันที่ 29 ก.พ. 55 
โดยมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 

100 30,000 ผช.แผน
และบริหาร
ความเส่ียง 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

3.ขาดการบูร
ณาการตัว
บงช้ีที่ใชใน
การประกัน
คุณภาพเขา

 คณะควรบูรณาการตัวบงช้ีที่
ใชในการประกันคุณภาพบาง
ตัวเขากับแผนปฏิบัติการ
ประจําปโดยเฉพาะตัวบงช้ีที่
วัดผลลัพธ (output) ที่เกิด

โครงการทบทวน
และจัดทําแผนกล
ยุทธคณะ ทอ. พ.ศ.
255-2558 

ไดแผนกลยุทธ
คณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2558 

งานโยบายและแผนดําเนินการ
บูรณาการตัวบงช้ีที่ใชในการ
ประกันคุณภาพเขากับรางแผน
ยุทธศาสตร 2555-2558 และ
ถายทอดสูแผนปฏิบัติการ

100 - ผช.แผน
และบริหาร
ความเสี่ยง 
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กับแผนปฏิบัติ
การประจําป 

จากตัวบุคคล เชน จํานวน
ผลงานตีพิมพ จํานวน
บทความทางวิชาการ เปนตน 
และถายเปาหมายลงสูระดับ
บุคคล 

ประจําป 2555 และเตรียม
ถายทอดสูระดับบุคคล 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต      

1.ขาดการ
ประเมินผล
การจัด
สวัสดิการ
เสริมสราง
สุขภาพที่ดี
และการสราง
ขวัญกําลังใจ 

 คณะควรมีการประเมินผล
การจัดสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและการสรางขวัญ
กําลังใจเพ่ือใหทราบวาการ
จัดสวัสดิการมีผลตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน
หรือไม 

1.โครงการ
สัมมาทิฐิคณะ ทอ.
1.โครงการ
สัมมาทิฐิคณะ ทอ. 
2.สํารวจความ
ตองการดาน
สวัสดิการคณะ ทอ. 
ของบุคลากร
ภายในคณะ 
3.ประเมินความสุข
ในการทํางานของ
บุคลากรทุกภาค
สวน 

 

1.ไดขอมูล
ความตองการ
ดานสวัสดิการ
ของบุคลากร 
2.รอยละ
ความสุขในการ
ทํางานของ
บุคลากรอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

มีการประเมินผลโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําป 2554 

ซึ่งมีผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับดีมาก 

100 - คุณสรญา   
วิรงค 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 
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นะ โครงการ/
กิจกรรม 

2.ขาดการ
กําหนด
พฤติกรรม
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม
สําหรับนิสิต 

 ควรกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นิสิตที่เปนลายลักษณอักษร
และเผยแพรใหอาจารยและ
นิสิตทราบ 

 

 

โครงการจัดทําคูมือ
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตคณะ ทอ. 

1.ไดคูมือคุณ
ธรมจริยธรรม
นิสิตคณะ ทอ. 
2.ไดอัตลักษณ
นิสิตคณะทอ. 

1.จัดทําคูมือกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิตคณะ ทอ. 
2.โครงการรณรงคการแตงกาย
และประกวดอัตลักษณนิสิต
คณะ ทอ. 
 

 

 

100 

 

 

 

100 

10,000 

 

 

 

5,000 

ผช.
วิชาการ + 
ผช.พัฒนา

นิสิต 

3.ขาดระบบ
และกลไกใน
การสงเสริมให
นิสิตระดับ
ปริญญาตรี
เขารวม
กิจกรรม
ประชุม
วิชาการหรือ
นําเสนอ
ผลงานทาง

 ควรกําหนดระบบและกลไกใน
การสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยผาน
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาปญหาพิเศษหรือ
โครงงานและจัดหา
งบประมาณสนับสนุน 

1.โครงการสงเสริม
ใหนิสิตเขารวม
กิจกรรมประชุม
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
2.โครงการเผยแพร
ผลงานวิชาการนิสิต
คณะ ทอ. 

1.มีนิสิตเขารวม
การประชุมทาง
วิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
อยางนอย 2 
ผลงาน 

2.นิสิตเขารวม
หรือสงผลงาน
วิชาการเพ่ือ
เผยแพรใน

1.จัดทําโครงการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตคณะ ทอ. 
2.จัดทําโครงการประกวด
ปญหาพิเศษและเทคนิคการ
วิจัยดีเดน 

100 

 

 

100 

 

20,000 

 

 

20,000 

ผช.
วิชาการ 

 

 

ผช.
วิชาการ 
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วิชาการ 
 

 

กิจกรรมทาง
วิชาการของ
วิทยาเขตฯ 

     

 

    

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต      

1.ไมพบการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
การให
คําปรึกษาทาง
วิชาการ การ
บริการรขอมูล
ขาวสาร และ
ฐานขอมูลศิษย
เกา 

 

 ควรประเมินความพึงพอใจของ
การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การ
บริการรขอมูลขาวสาร และ
ฐานขอมูลศิษยเกา 

ประเมินโครงการ/
กิจกรรมหลัง
ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ไดรับผลการ
ประเมินจาก
กิจกรรมตางๆ แลว
นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงใน
กิจกรรมตอไป 

ประเมินความพึงพอใจของการให
คําปรึกษาทางวิชาการ  
การบริการขอมูลขาวสารและ
ฐานขอมูลศิษยเกา 

100 - ผช.พัฒนา
นิสิต 

2.ไมมีการสรุป
ความรูที่ไดจาก
กิจกรรม

 ควรมีการสรุปความรูที่ไดจาก
กิจกรรมเครือขายประกันคุณภาพ
ของนิสิตเผยแพรผานเว็บไซตเพื่อ

ในการดําเนินงานแต
ละครั้งใหทําสรุปผล
ความรูที่ไดรับจาก

ไดเผยแพรองค
ความรูแผน
เว็บไซตของคณะ 

1.นิสิตสโมสรของคณะไดเขารวม
โครงการสัมมนาเครือขายผูนํา
นิสิตดานประกันคุณภาพที่

80 - ผช.พัฒนา
นิสิต 

+ 
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เครือขาย
ประกันคุณภาพ
ของนิสิต
เผยแพรผาน
เว็บไซตเพื่อเปน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับผู
ที่ไมมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรม 

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
ผูที่ไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรมเผยแพรใน
เว็บไซตเพื่อเปนองค
ความรูตอไป 

ทอ. โครงการสงน้ําชลประทานหวย
เดียกในชวงวันที่ 28-29 ม.ค.55 มี
ผูนํานิสิตของคณะทอ.เขารวม
จํานวน 10 คน  
2.มอบหมายใหนิสิตที่เขารวม
เขียนสรุปความรูที่ไดเพื่อนําไป
เผยแพรใหนิสิตคนอ่ืนไดรับรู
รับทราบผานเว็บไซตของคณะ 

3.กําลังดําเนินการนําขอมูลเขาสู
ระบบ KM ของคณะ 

 

 

 

 

ยุทธกร  
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย     

1.ความชัดเจน
ของ
กระบวนการ/
ระบบบริหาร
งานวิจัยภายใน
คณะ 

 ควรระบุข้ันตอนการบริหาร
งานวิจัยใหชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร จัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน 
สื่อสารใหบุคลากรทราบทั่วกัน 

 

โครงการจัดทําคูมือ
บริหารและปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย 

ไดคูมือข้ันตอน
การบริหารและ
ปฏิบัติงานฝาย
วิจัย 

จัดทําระบบและกลไกงานดานวิจัย
และบริการวิชาการ 

100 - ผช.วิจัย
และบริการ

วิชาการ 
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2.การ
ประเมินผลการ
สนับสนุน
งบประมาณ
และการ
สนับสนุนอ่ืนๆ 
เก่ียวของกับ
พันธกิจดานการ
วิจัย 

 ควรดําเนินการประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 
โดยเฉพาะการประเมินการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีความสําเร็จ
ที่กําหนดไวเม่ือเริ่มวางแผนการ
สนับสนุนตางๆ  
(การสอบถามความพึงพอใจไมใช
การประเมินผล) 

โครงการจัดทําเกณฑ
การสนับสนุน
งบประมาณดานการ
วิจัยของคณะฯ และ
ขอกําหนดการ
ประเมินผลหลังจากให
การสนับสนุน 

ไดคูมือเกณฑการ
พิจารณา
งบประมาณการ
ใหทุนสนับสนุน
การวิจัยของคณะ
เผยแพรใหกับ
บุคลากรในคณะ 

1. มีโครงการอุดหนุน 

การวิจัยสําหรับบุคลากร 

2. ดําเนินการติดตาม 

และประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุนอาจารยและนักวิจัย ใน
เรื่อง การใหทุนวิจัยของคณะ 

100 - ผช.วิจัย
และบริการ

วิชาการ 

องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม      

1.การจัดทําการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ
งานบริการ
วิชาการแก
สังคมกับการ
เรียนการสอน
และการวิจัยไม
ชัดเจน 

 

 ควรมีรูปแบบการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยให
ชัดเจน 

จัดทํารูปแบบการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ไดรูปแบบการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

 

1.จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผล
สําเร็จของงานวิจัย 
2.จัดทํารางระบบประเมิน
ผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดาน
โดยการมีสวนรวมของอาจารย 

40 - ผช.วิจัย
และบริการ

วิชาการ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    242 

2.ไมพบการ
จัดทําระบบการ
ติดตาม 
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ
งานบริการ
วิชาการ 
 

 

 ควรจัดทําระบบการติดตาม 
ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการ 

จัดทําระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 

ไดระบบการ
ติดตาม 
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 

1.จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผล
สําเร็จของงานวิจัย 
2.จัดทํารางระบบประเมิน
ผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดาน
โดยการมีสวนรวมของอาจารย 

40 - ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

3.การปรับปรุง
ระบบการ
ติดตามและ
ประเมินที่มี
สาระการ
ประเมินของการ
นําการบริการ
วิชาการไป
บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอนการวิจัย  
(นอกจากการ
ประเมินความ
พึงพอใจที่ทํา

 จัดทําระบบการติดตามและ
ประเมินที่มีสาระการประเมินของ
การนําการบริการวิชาการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย  
(นอกจากการประเมินความพึง
พอใจที่ทําอยู) 

จัดต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

มีคณะทํางาน
ติดตาม กํากับ
ดูแลและ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย 

1.จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผล
สําเร็จของงานวิจัย 
2.จัดทํารางระบบประเมิน
ผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดาน
โดยการมีสวนรวมของอาจารย 

40 - ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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อยู) 
 

 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

4.การบริการ
วิชาการแก
สังคมของคณะ
ควรมีกิจกรรม/
โครงการที่มีผล
ตอชุมชนที่เปน
เกษตรกรรอบ 
มหาวิทยาลัย
หรือจังหวัด
สกลนคร
ทั้งหมด 

 คณะควรเขาไปมีสวนรวมกับ
หนวยงานทองถ่ิน ภาคประชาชน
ในพื้นที่และหนวยงานตางๆ ที่มี
สวนเก่ียวของในการจัดทําแผน
ชุมชน เพื่อการพัฒนาดานงาน
บริการวิชาการซ่ึงเปนความถนัด
ของคณะและมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพจํานวนมากจึงจะทําให
การบริการวิชาการแกสังคมเกิด
ประโยชน เกิดการบูรณาการทั้ง
คน พื้นที่ หนวยงาน งบประมาณ 
ซ่ึงอาจนําไปสูการบริการวิชาการ
ที่มีความย่ังยืนตอชุมชน 

 

โครงการพบปะผูนํา
ชุมชนเพื่อทํา
แผนพัฒนาการบริการ
วิชาการ 

ไดแผนการพัฒนา
บริการวิชาการ
จากชุมชนแบบมี
ทิศทางที่ชัดเจน 

จัดทําแผนใหบริการวิชาการของ
คณะโดยการสอบถามความ
ตองการของชุมชนรอบๆ วิทยาเขต 

100 - ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

5.การสํารวจ
ความตองการ
ของชุมชน 

 ควรเปนกิจกรรมเริ่มตนกอนการ
ตัดสนิใจการบริการวิชาการแก
สังคม และควรเปนการสํารวจ
ดวยการทํากระบวนการ SWOT 

โครงการสํารวจความ
ตองการรับบริการทาง
วิชาการจากชุมชน 

ไดขอมูลความ
ตองการรับบริการ
วิชาการจากชุมชน
และนําไปทํา

จัดทําแผนใหบริการวิชาการของ
คณะโดยการสอบถามความ
ตองการของชุมชนรอบๆ วิทยาเขต 

100 - ผช.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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อันจะนําไปสูการรวมรับทราบ 
รวมวางแผน รวมปฏิบัติจึงนาจะ
เปนการสํารวจที่ตรงกับความ
ตองการยของชุมชนอยางแทจริง
ลักษณะดังกลาวคือการทํา
กระบวนการทํา SWOT ชุมชน
การมีสวนรวม 

 

 

 

แผนการใหบริการ
วิชาการใหตรง
ตามความตองการ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

1.ควรจัดทํา
แผนงาน
โครงสรางและ
บริหารดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรร
มของคณะให
มีความชัดเจน
สอดคลอง

 ควรจัดทําแผนงานโครงสราง
และบริหารดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะใหมี
ความชัดเจนสอดคลองกับอัต
ลักษณของคณะ 

แตงต้ัง
คณะกรรมการงาน
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
คณะ 

มีแผนงานตาม
โครงสรางของ
คณะและ
รูปแบบการ
บริหาร การ
ประชุม งาน
งบประมาณ 

1.จัดต้ังคณะกรรมการดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. จัดทําระบบและกลไกงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 - ผช.พัฒนา
นิสิต 
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กับอัตลักษณ
ของคณะ 

 

2.ควรนําผล
การประเมิน
ไปปรับปรุง
บูรณาการ
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรร
มกับการ
จัดการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

 

 ควรนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

จัดทําแผนกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม 
สอดคลองกับการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

มีโครงการ/
กิจกรรมที่บูรณา
การดานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการบูรณาการกิจจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน ไดแก
การบูรณาการโครงการปลูก
ขาวประเพณี นองพ่ี ทอ. ครั้งที่ 
4 กับรายวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการผลิตพืช 
ภาคปฏิบัติการ 

100 - ผช.พัฒนา
นิสิต 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

3.ควรจัดทํา
แผนปรับปรุง
และพัฒนา
การบูรณาการ
ดานทํานุบํารุง

 ควรจัดทําแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู
การปฏิบัติและทําอยาง
ตอเนื่อง 

จัดทําแผนปรับปรุง
กิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA 

ไดรับการ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาตาม
กระบวนการ 
PDCA 

จัดทําแผนพัฒนาการบูรณา
การดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามกระบวนการ 
PDCA 

100 - ผช.พัฒนา
นิสิต 
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ศิลปะและ
วัฒนธรรมสู
การปฏิบัติ
และทําอยาง
ตอเนื่อง 
 

4.การพัฒนา
ระบบกลไก 
นโยบาย 
แผนงาน 
งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดโดย
การมีสวนรวม
ของผูบริหาร 
อาจารย 
นักศึกษา 
ชุมชน 

 

 ควรมีการพัฒนาระบบกลไก 
นโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ ตัวช้ีวัดโดยการมี
สวนรวมของผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา ชุมชน 

มีการจัดประชุมเพ่ือ
พัฒนาเชิงนโยบาย 
แผนงานกับภาค
สวน ชุมชน และ
มหาวิทยาลัย 

มีโครงการที่
คณะมีสวน
รวมกับชุมชน
อยางนอย 1 
โครงการ 

อยูในระหวางการวางแผน
จัดการประชุมเพ่ือพัฒนาเชิง
นโยบาย แผนงาน กับภาคสวน
ของชุมชน และมหาวิทยาลัย 

20 - ผช.พัฒนา
นิสิต 

         

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ      

1.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศยัง
ไมครบทุกระบบ 

 ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศยังไมครบทุกระบบ 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

รอยละความพึง
พอใจของผูใช
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศครบทุก
ระบบ 

1.จัดต้ังคณะทํางานพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.ประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบ 

3.สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจใชระบบ 

80 - รองคณบดี
ฝายวิเทศ

สัมพันธและ
ประชาสัมพั

นธ 

2.
คณะกรรมการ
ประจําคณะยัง
ไมมีการ
ประเมินตนเอง
และยังไมมีการ
ประเมินการ
บริหารงานของ
คณะ 

 คณะกรรมการประจําคณะควร
ประเมินตนเองและยังไมมีการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ 

1.การประเมินผลการ
บริหารของคณะให
ครอบคลุมทุกดาน 

2.ประชุม
คณะกรรมการเพื่อหา
แนวทางในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงาน
ของคณะ 

 

 

รายงานผลการ
ประเมินให
คณะกรรมการ
ทราบเพื่อหาแน
ทวาทางในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงานของ
คณะ 

1.จัดทําการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ 

2.ประเมินผลการบริหารงานของ
ทีมบริหารคณะ 

3.รายงานผลการประเมินใหทีม
บริหารและบุคลากรทราบ 

4.จัดทําแผนพัฒนาการปรับปรุง
การบริหารงานของคณะ 

100 - ผช.ประกัน
คุณภาพ 

  ควรนําเสนอการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงใหคณะกรรมการประจํา
คณะในวาระเพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะแทนการเสนอเพื่อ
ทราบ 

มีการให
คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาหา
ขอเสนอแนะในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน

ไดขอเสนอแนะใน
การประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

นําผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงป 2554 และ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 
2555 ใหคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ในวันที่ 17 ก.พ. 55 กอนเสนอตอ

100 - ผช.แผนและ
บริหารความ

เสี่ยง 
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บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยในวันที่ 20 ก.พ. 55  
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

3.ไมพบการ
รายงานการ
บริหารงาน
ดวยหลักธรร
มา 

ภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานที่
สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

มีการรายงานผล
การดําเนินงานที่
สอดคลองกับ
หลักธรรมาภิ
บาล 

1.จัดทําแบบประเมินธรรมาภิ
บาลการทํางานของคณบดี 
2.สรุปผลการประเมิน 

3.รายงานผลการประเมินให
บุคลากรทราบ 

 

100 - ผช.ประกัน
คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ      

1.ไมมีแผน 

กลยุทธทาง
การเงินที่
แสดงถึง
แหลงที่มาของ

 ควรประเมินความตองการ
เงินทุนที่ใชในระยะยาว 5 ป 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรตางๆ 
วิเคราะหแนวทางหรือ

โครงการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงิน 

ไดแผนกลยุทธ
ทางการเงิน
ระยะยาว  
5 ป 

1.จัดต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการ
ทรัพยากรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 
2.จัดทํารางแผนกลยุทธทาง

100 5,000 ปทุมวดี  
ศรีประทุมวงศ 
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เงินทุนรวมทั้ง
แหลงการใช
เงินถึงแมจะมี
การบริหาร
การเงินแบบ
รวมบริการ
ประสาน
ภารกิจ 

ความสามารถในการจัดหา
เงินทุนจากแหลงตางๆ การ
ระดมทุนดวยวิธีการตางๆ 
และการประหยัดหรือลด
ตนทุนการดําเนินงานเพ่ือ
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ
ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร
ของหนวยงาน 

 

การเงิน 4 ป (2555-2558) 
3.เสนอใหคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณารางแผน
กลยุทธทางการเงิน 4ป 
4.จัดทํารูปเลมแผนกลยุทธทาง
การเงิน 4 ป (2555-2558) 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน      

1.การ
ดําเนินงาน
วงจร PDCA 

ในการ
ดําเนินงาน
ดานระบบ
คุณภาพขาด
การ
ดําเนินการ

 คณะควรมีการกํากับการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA 

ใหครบทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ 
C และ A 

โครงการพัฒนาแผน
บริหารความเสี่ยง
และการประกัน
คุณภาพ 

มีการนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะให
มีการดําเนินงาน
ใหครบตามวงจร 
PDCA  หรือมี
การสัมมนาดาน
ระบบคุณภาพ
ในการทําแผน
กลยุทธของคณะ 

1.แจงนโยบายการดําเนินงาน
ของคณะใหครบตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยเนนยํ้าใน
กระบวนการ C และ A  

2.กระบวนการจัดทําแผน 

กลยุทธคณะ 2555-2558 ได
นําระบบคุณภาพ PDCA มาใช 

100 - ผช.ประกัน
คุณภาพ 

+  

ผช.แผน
และบริหาร
ความเสี่ยง 
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ดานการ
ติดตาม
ประเมินผล C 
และ A 

 

 

2.การนําผล
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในมา
ปรับปรุงการ
ทํางานตามตัว
บงช้ีของแผน
กลยุทธ 

 คณะควรนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ 

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะ ทอ. 
พ.ศ. 2555-2558 

ไดแผนกลยุทธที่มี
การทบทวนแผน
และปรับปรุงแผน
ตามผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
และจัดใหมี
โครงการ
สอดคลองตามตัว
บงช้ีของแผนกล
ยุทธ 
 

 

ในการจัดทําแผนกลยุทธของ
คระมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ประกอบการจัดําทแผนโดย
เปนขอมูลในการปรับปรุงการ
ทํางานและมีการจัดโครงการ/
งบประมาณใหสอดคลองกับ
ตัวบงช้ีแผน 

กลยุทธ 

100 - ผช.แผน
และบริหาร
ความเสี่ยง 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

3.ไมพบการ
วิเคราะห

 ควรมีการวิเคราะหตนเองของ
คณะในบทที่ 3 

วิเคราะหตนเองของ
คณะในบทที่ 3 

มีผลการ
วิเคราะหตนเอง

1.คณะกรรมการประจําคณะ
ไดรวมกันวิเคราะหตนเองของ

100 - ผช.แผน
และบริหาร
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ตนเองของ
คณะใน 

บทที่ 3 

ในบทที่ 3 คณะดวยกระบวนการของ 
SWOT Analysis ใน
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 
2.คณะกรรมการประจําคณะ
รวมกันวิเคราะหตนเองตาม
องคประกอบตางๆ 

 

ความเสี่ยง 

4.การเปด
โอกาสให
ชุมชน
ผูรับบริการ
ทางวิชาการ
ของคณะได
เขารวมเปน
กรรมการและ
การใหความ
รวมมือในการ
ดําเนิน
กิจกรรมดาน
การประกัน
คุณภาพ 

 

 ควรเปดโอกาสใหชุมชน
ผูรับบริการทางวิชาการของ
คณะไดเขารวมเปนกรรมการ
และการใหความรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

จัดทําโครงการให
ชุมชนผูรับบริการ
ทางวิชาการของ
คณะไดเขามารวม
เปนกรรมการและ
การใหความรวมมือ
ในการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

มีผูนําชุมชนหรือ
ผูรับบริการทาง
วิชาการของ
คณะ เขามามี
สวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม
ดานการประกัน
คุณภาพ 

เปดโอกาสใหผูรับบริการทาง
วิชาการของคณะรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพในการประชุมรับฟง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจาก
ภายนอก ในการจัดทําแผนกล
ยุทธคณะ 2555-2558 เม่ือ
วันที่ 8 มี.ค. 55 เพ่ือนําขอมูล
มาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ระบบคุณภาพ PDCA 

 

 

100 - ผช.ประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ขอเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการแกไขปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผูรับผิดชอบ 

5.ควรมีการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
การเสริมสราง
ศักยภาพของ
อาจารย 
บุคลากร นิสิต
ในการ
ปฏิบัติการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ 

 คณะควรพิจารณาการ
วิเคราะหตนเอง จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
โดยบุคลากรมีสวนรวม 

โครงการทบทวน
และจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะ
ทอ. พ.ศ. 2555-
2558 

มีการจําแนกการ
วิเคราะหตนเอง
จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และ
ขอเสนอแนะเปน
ขอๆ 

1.บุคลากรของคณะไดรวมกัน 

วิเคราะหศักยภาพของคณะ
รวมกันในการจัดทําแผน 

กลยุทธคณะ พ.ศ. 2555-2558 
ณ ไรภูพานรีสอรท เม่ือวันที่ 1-
2 ส.ค. 54 

2.ผูนํานิสิตคณะ ทอ. ได
รวมกันวิเคราะหศักยภาพของ
สโมสรนิสิตในการอบรมผูนํา
นิสิต เม่ือวันที่ 17-18 มี.ค. 55
ณ อุทยานแหงชาติภูพาน 

100 - ปทุมวดี  
ศรีประทุมวงศ 

 

 

 

 

ยุทธกร  
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระหวางวันที่ 3-4 

กรกฎาคม 2555      โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ อาจารย จํานวน 2 คน บุคลากร จํานวน 2 คน และนิสิต จํานวน 8 คน 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัว
บงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ไดคุณภาพระดับดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบงช้ีท่ี สกอ. กําหนด 
23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนผลการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 2   

การผลิตบัณฑิต  

3.33 4.25 4.25 4.25 4.00 3.78 3.83 3.88 3.88 3.78 3.85 

องคประกอบท่ี 3  

กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 4  

การวิจัย  

2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนผลการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 5  

การบริการทางวิชาการ
แกสังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08 

องคประกอบท่ี 6 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องคประกอบท่ี 7  

การบริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.04 4.04 5.00 5.00 4.04 4.81 

องคประกอบท่ี 8  

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 9  

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.43 4.43 4.00 4.00 4.43 4.21 

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไมมี 

 

 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
ไมมี 

 

 

ขอเสนอแนะระดับวิทยาเขต 

ไมมี 

 

 



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

255 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยเฉพาะพันธ
กิจดานการวิจัยและบริการวิชาการสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของคณะที่ตอบสนองดานเกษตร
ปลอดภัยและอาหารปลอดภัย สามารถบูรณาการไดทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
รวมทั้งมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลายและสามารถบูรณาการเขากับภารกิจ
อ่ืนดวย 
 

 

 

 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ชวยใหบุคลากรในคณะทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพไม
จํากัด เวลาและสถานที ่

2. รูปแบบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ หลักการ มาตรการ กรอบ
แนวคิด และตัวชี้วัด แนวทางการวางแผนการใชจายเงิน แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนคําขอ
งบประมาณแผนดิน และแผนคําของบประมาณเงินรายได แนวทางการบริหารงบประมาณ แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ การจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห 
SWOT ทางการเงิน) 

3. โครงการบริการวิชาการ “งานวันโคนมสกลนคร” ซึ่งเปนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2553  พบวา 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 28 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 17 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน 11 กิจกรรม 
และไมมีกิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินงาน  
 

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 

องคประกอบโดยไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยมาแลว 10 คร้ัง ซึ่งผลการประเมินในคร้ังที่ 10 รอบปการศึกษา 2553 (1 
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มิถุนายน 2553 –     31 พฤษภาคม 2554) ซึ่งตรวจประเมินเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2554 พบวา มีการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.73 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 อยูในเกณฑดี  

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

 

 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมินฯคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00-10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารและบุคลากร 
                                 - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจงวัตถุประสงคการประเมินฯ 

 - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของคณะ 
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 - สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 

 ณ หองพรรณนานิคม ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 (รับประทานอาหารวางในหอง) 
เวลา 10.15-11.00 น. สัมภาษณบุคลากรของคณะ (อาจารย/เจาหนาที่)  

เวลา 11.00–12.00 น. สัมภาษณนิสิตคละชั้นป สาขาละ 2 คน และสโมสรนิสิตคณะ 2 คน  

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหนวยงาน 

                คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 

 (รับประทานอาหารวางในหอง) 
 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30-11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
เวลา 11.00-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมินคุณภาพ 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

เวลา 14.00-15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

- เสนอผลประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากรของคณะ 

- ผูบริหารและบุคลากรของคณะแสดงความเห็นตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังน้ี 

  1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

  2. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน   
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  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมินประธานชี้แจง
วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผูบริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย นิสิต ศิษยเกา และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษา
เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาตางๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ 

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะรับทราบ
และรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด
เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่
เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
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คุณภาพ          9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัวบงช้ี 
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ไดคุณภาพระดับดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบงช้ีท่ี สกอ. กําหนด 23 ตัวบงช้ี 
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 2   

การผลิตบัณฑิต  

3.33 4.25 4.25 4.25 4.00 3.78 3.83 3.88 3.88 3.78 3.85 

องคประกอบท่ี 3  

กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 4  

การวิจัย  

2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52 

องคประกอบท่ี 5  

การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08 

องคประกอบท่ี 6 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องคประกอบท่ี 7  

การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.04 4.04 5.00 5.00 4.04 4.81 

องคประกอบท่ี 8  

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 9  

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.43 4.43 4.00 4.00 4.43 4.21 

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบป
การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี ้

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
ตัวบงช้ี หนวย เปาหมา

ย ป 
2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

  กรรมการ กรรมกา
ร   ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงช้ี (41 ตัวบงช้ี) ยกเวน ตัวบงช้ีที่ 3, 4, 12 3.69   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงช้ี (36 ตัวบงช้ี) ยกเวน ตัวบงช้ีที่ 3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 

18.1, 18.2 

4.20   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สกอ. (23 ตัวบงช้ี      4.43   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงช้ี)    4.45   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สมศ. (1-11 ตัวบงช้ี) 3.68   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สมศ. (1-15 ตัวบงช้ี) ยกเวนตัวบงช้ีที่ 12 3.70   

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 5.00   

16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

ขอ 0 0 0.00 ไมประเมิน 

16.2 

(สมศ.) 
ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ 

คะแนน 0 0 0.00 ไมประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 0 0 0.00 ไมประเมิน 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต          3.85   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ขอ 5 5 4.00   

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
(เง่ือนไข 

50 20 45.45 3.79   

44   
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1) 

ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

 

9 13.63 5.00   

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

0 0 0.00 0.00   

44   

ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

0 0 0.00   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 5 6 4.00   

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

ขอ 7 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ขอ 7 7 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ขอ 5 5 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 4 4 4.00   



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

262 

1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 4.57 74 91.36 4.57   

81   

  จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน   91     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน   91     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทํา 

คน   74     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   4     

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา
กอนเขาศึกษา 

คน   0     

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน   6   

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน   10,291.78     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจาง 

3.95 3.95 3.95   

3  

(สมศ.) 
ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

รอยละ 0 0.00 0 0.00 ไมประเมิน
เน่ืองจากยัง
ไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา  

  0   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน   0   



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

263 

  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

(proceeding) ท่ีไดรับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ไดรับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน   0.00 0.00     

 มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีไดรับการ
ยอมรับในสาขา หรือใน
ระดับสากล เชน ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00     

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ

ผลงาน   0.00 0.00     
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ระหวางประเทศ 

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 0 0.00 0 0.00 ไมประเมิน 

0   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด 

คน   0     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   0.00 0.00     

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00   

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวาร
น้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ หรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00    

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 
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  มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) 

โดยวารนั้นถูกจัดอยูในค
วอไทลที ่1 หรือ 2 (Q1 

หรือ Q4) ในปลาสุดใน 
subject category ที่
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในฐานขอมูลสากล ISI 

และ Scopus 

 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

 

ผลงาน   0.00 0.00     

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

 

ผลงาน   0.00 0.00   

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00   

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00   
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ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

14 

(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 3 149.00 3.39 2.82   

  44.00   

  อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน   48.00 96.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน   95.00 475.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญา
ตร ี

คน   0.00 0.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญา
โท 

คน   0.00 0.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญา
เอก 

คน   6.00 36.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   0.00 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญา
เอก 

คน   0.00 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   0.00 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน   0.00 0.00     

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00  

3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 7 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ขอ 6 6 5.00  

3.3 ระบบการใหคําปรึกษา ขอ 5 5 5.00  
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วิชาการระดับปริญญาตรี 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย  3.52     

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 7 7 5.00  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 5 5 4.00  

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดสวน 120,000 3,303,600 103,237.50 2.87   

32   

5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 20 11.00 25.0 5.00   

44.00   

  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

คน   44.00     

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน   0.00     

 มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   0.00 2.00     

 มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่
มีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 1.00   

 มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ

ผลงาน   0.00 0.00   
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นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 

ในปลาสุดใน subject 

category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

 

 

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดย
วารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 

1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในป
ลาสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน   0.00 8.00     
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  งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00     

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00   

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00   

 งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00   

6 

(สมศ.) 
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 5 5.00 11.36 2.84 

  

 

44.00  

 การใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง   5.00   

 การใชประโยชนในเชิง
นโยบาย 

เร่ือง   0.00   

 การใชประโยชนในเชิง
พาณิชย 

เร่ือง   0.00   

 การใชประโยชนทางออมขอ
งานสรางสรรค 

เร่ือง   0.00   

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ 

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

รอยละ 3 1.25 2.84 1.42   

44.00   

  บทความวิชาการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

เร่ือง   0.00 0.75     

  บทความวิชาการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เร่ือง   0.00 0.50     
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  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

เร่ือง   0.00 0.00     

 ตําราหรอืหนังสือท่ีใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง 

มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

เร่ือง   0.00 0.00   

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.72  

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

ขอ 5 5 5.00  

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 

ขอ 5 5 5.00  

8 

(สมศ.) 
ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจั 

รอยละ 30 1.00 20.00 3.33  

5.00 

- ใชการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง   0    

- ใชการพัฒนาการวิจัย เร่ือง   0    

- ใชการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เร่ือง   1    

- โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

 

เร่ือง   5    

ตัวบงช้ี หนวย 

  

เปาหมา
ย ป 
2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบป
การศึกษา, ปงบประมาณ,  

ปปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5)  

หมายเหตุ 

กรรมการ กรรมกา
ร ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
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9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

ขอ 4 3.00 3.00 

 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4.67  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5  
 

10 

(สมศ.) 
การสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 4 4  
 

11 

(สมศ.) 
การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 5 5  

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ   4.81  

7.1 ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผูบริหารทุกระดับของ
คณะ 

ขอ 7 7 5.00 

 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู 

ขอ 5 5 5.00 
 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ 4 5 5.00 
 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 5.00  

13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 4.04 4.04 
 

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ขอ 7 7 5.00 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.21  

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 7 8 4.00 
 

15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด 

คะแนน 3.8 4.43 4.43 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
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แผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย
เปนอยางดี 

2. มีการดําเนินงานตามแผนที่ตอเนื่องและเปนระบบ 

- ควรจัดทําแบบรายงานการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
ไมมี 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงชี้ 
พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 ได
คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห ฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจริง ซึ่งเปนการสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี 

- การจัดทําประมวลการสอนควรแสดงถึงรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญให
ชัดเจน แยกตามหัวขอหรือหนวยการเรียน 

- การวัดและประเมินผล ควรใชวิธีการวัดและประเมินตามสภาพจริงและใชวิธีการที่หลากหลาย เชน 
ทดสอบ สังเกต สัมภาษณ ตรวจผลงาน เปนตน 

- ควรมีการสงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียนและสังเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุม
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และสาขา 

- ควรมีการจัดทําเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะที่ทํากิจกรรม
การเรียนการสอน อาจจะกําหนดในประมวลการสอนในแตละรายวิชา 

 

2. มีกระบวนการในการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ชัดเจน และมีระบบกลไกที่
สงเสริมใหนิสิตเขารวมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

- ควรมีการจัดทําแบบรายงานการนําผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไปใชใน
การพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน และระบุใหชัดเจนในโครงการที่นําไปพัฒนา 

3. มีกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกับส่ิงที่ควรพัฒนา มีระบบ
และมีความตอเนื่อง สงผลใหนิสิตเปนผูมีกิริยามารยาทที่ดี ออนนอม มีสัมมาคารวะ 

4. มีแผนการบริหารคณาจารยและบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งยังมีการสํารวจความตองการในการเขา
อบรมตามสายงานของคณาจารยและบุคลากร 

- ควรมีการติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร 

5. มีโครงการสงเสริมสายวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่ชัดเจน 

- ควรศึกษาขอจํากัดตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการขอตําแหนงทางวิชาการ หาขอมูลโดยการสัมภาษณ 
การระดมสมอง หรือชองทางการรับฟงอ่ืนๆ ทั้งจากผูที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ และมีตําแหนงทางวิชาการ
แลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางขจัดอุปสรรคตางๆ 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 

 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัว
บงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1. คณะมีแนวปฏิบัติและการดําเนินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล ขาวสาร ทั้งนิสิตปจจุบันและ
นิสิตเกาอยางเปนระบบ 

2. คณะมีการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่เขมแข็งครอบคลุมตามผลการเรียนรูตามกรอบ มคอ. 
ทุกดาน และครอบคลุมตามประเภทการสงเสริมนิสิต 5 ประเภทที่คณะดําเนินการเอง 

3. คณะมีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตครบ
ทุกประเภท 

4. คณะมีการจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีชองทางใหคําปรึกษาที่หลากหลาย 

5. คณะนําหลัก PDCA มาประยุกตใชในกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

6. คณะควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความคิดในเชิงสรางสรรคหรือทํางานเปนระบบ 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 
 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ไดคุณภาพระดับดี 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการจัดทําแผนแมบทดานการวิจัยของคณะ เพื่อเปนกรอบทิศทางงานวิจัยของคณาจารย เนนดาน

เกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ ซึ่งเปนเอกลักษณของคณะ 

- ควรพิจารณาวางรูปแบบในการจัดเก็บความรูจากงานวิจัยของคณาจารยใหเปนหมวดหมู สืบคน
งาย เผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขาถึงความรูดานเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารและคณาจารยไดใหความสําคัญกับการทํางานวิจัยเปนอยางมาก จึงมีการสงเสริม 
สนับสนุนและใหความสะดวกทุกดานทั้งแกคณาจารยและนิสิต 

- ควรพัฒนาคณาจารยใหสามารถปรับการเรียนการสอน ออกแบบการเรียนรูที่บูรณาการ การเรียน
การสอนเขากับงานวิจัยและบริการวิชาการที่จะทําใหอาจารยสามารถลดภาระเวลาในการสอนลง สามารถทํา
วิจัยไดมากข้ึน นิสิตก็จะไดพัฒนาทักษะในเชิงความคิดวิเคราะหไดดีข้ึน โดยผานกระบวนการวิจัยรวมกับ
อาจารย 

3. คณะมีสาขาวิชาที่มีโอกาสมากในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คือ สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 
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- ควรใหความรูแกคณาจารยนิสิตรวมทั้งบุคลากรในเร่ืองทรัพยสินทางปญญา เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ประดิษฐคิดคนผลงานที่นําไปสูการยื่นขอคุมครองไดเปนจํานวนมากในอนาคต 

จุดควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี ้

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีสัดสวนงบประมาณดานการบริการวิชาการคอนขางสูง (15.87%) และไดรับการจัดสรรอยาง
ตอเนื่อง 

- ควรพิจารณากําหนดทิศทางการดําเนินงานและชุมชนเปาหมายในการบริการวิชาการ โดยมุง
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน (เชื่อมโยงตัวบงชี้ที่ 5.2 ของ สกอ. กับตัวบงชี้ที่ 9 
ของ สมศ.) 

2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดานที่สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม ซึ่ง
สามารถที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของคณะไดเปนอยางดี ทั้งนี้ความเชื่อมโยงการบูรณาการในระดับวิทยา
เขต เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวนโยบายและงบประมาณสนับสนุน 

- ควรประเมินผลสําเร็จ ผลกระทบของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เพื่อนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะตอไป 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
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ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี ้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- มีนโยบายและแผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ไวชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
ไมม ี

 

 

 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 

ตัวบงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 

ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี
มาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี ้

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําสูง มีความสามารถในการส่ือสาร การพัฒนาทีมงานบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล สงผลใหเกิดความสามัคคี รวมมือ ความมุงม่ันรวมกันของบุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงคณะ 
และเห็นผลของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

- ควรรักษาบรรยากาศการทํางานอยางนี้ใหคงไวซึ่งคานิยมหลัก “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสาน
สามัคคี มีคุณธรรม” 

2. บุคลากรเปนคนรุนหนุมสาว อายุงานยังไมมาก มีความตั้งใจมุงม่ัน ขยันในการปฏิบัติงาน 

 - ควรมีโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้ง
ตองมีแผนในการเสริมสรางผูบริหารรุนใหมเพื่อทดแทนหรือหมุนเวียนกันไดอยางตอเนื่อง 

3. มีระบบงานที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนหลายระบบ และไดจัดทําเปนคูมือเผยแพรใหถือปฏิบัติ 
- คณะกรรมการชุดตางๆ ที่เปนกลไกขับเคล่ือนระบบงานเหลานี้ควรติดตามตรวจสอบระบบ แกไจ 

ปรับปรุงใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนาขอเสนอแนะ 

ไมมี 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัว
บงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- บุคลากรของคณะมีความเขาใจในขอจํากัดดานการเงินและงบประมาณของคณะ ควรจัดลําดับ

ความสําคัญของคําของบประมาณ หมวดครุภัณฑฯ และการจัดซื้อจัดจาง คํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม ใน
การจัดสรร เปดเผยขอมูลทางการเงินและส่ือสารทําความเขาใจกับบุคลากรเปนประจํา 
 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ไมมี 
 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได
คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพมีความรูความเขาใจ สามารถจัดระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสม
กับบริบทการบริหารจัดการเฉพาะของคณะ โดยมีเปาประสงคใหประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานประจํา 

- ควรมุงเนนการเสริมสรางความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพ (ใชกระบวนการ KM) ใหกับ
บุคลากรทุกคน นอกเหนือจากผูที่ปฏิบัติงานดานนี้โดยตรงเพื่อมุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ประจําของทุกๆ คน 

2. แผนงานประกันคุณภาพของคณะ มุงเนนเร่ืองการประกันคุณภาพอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งแผน
ดําเนินงานใหความรูแกบุคลากร มีเฉพาะการสรางความรูความเขาใจในตัวบงชี้ประเมินคุณภาพเทานั้น 

- ควรปรับปรุงแผนงานประกันคุณภาพใหครอบคลุม (1) การพัฒนาหรือการควบคุมคุณภาพ (2) 

การตรวจสอบคุณภาพ และ (3) การประเมินคุณภาพ การใหความรูแกบุคลากรควรมีเปาประสงคใหบุคลากรทุก
คน (ทุกสายงาน) มีความรูความเขาในระบบประกันคุณภาพใหครบทั้ง 3 สวน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
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ไมมี 

 
 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน 
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 4.00 4.26 4.17 4.00 4.00 4.26 4.17 

มาตรฐานท่ี 2 ดาน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.22 4.76 4.75 4.76 - 3.80 3.80 4.47 4.44 3.80 4.30 

มาตรฐานท่ี 2 ก  

ดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.04 4.04 4.71 4.71 4.04 4.63 

มาตรฐานท่ี 2 ข ดาน
พันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

3.22 4.80 4.78 4.80 - 3.76 3.76 4.35 4.30 3.76 4.17 

มาตรฐานท่ี 3 ดาน
การสรางและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรูและ
สังคมแหงการ
เรียนรู  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 4.50 4.50 3.09 3.65 



 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2554                                                                                                                    

279 

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานไดดังนี้  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.17 ไดคุณภาพ
ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลดานการเรียนการสอน และมีกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถวน 
 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.30 อยูในเกณฑดี หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามี
คะแนนเฉล่ีย 4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 
ไดคุณภาพระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในดานตางๆ ใหดีข้ึนจากรอบปที่ผานมา 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.65 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ยังไมมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารยที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือการคุมครองสิทธ ิ
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดาน
นิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  
โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.20 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ 
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ปจจัย
นําเข

า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิตและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 4.00 3.71 3.77 4.75 4.71 3.71 4.40 
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2. ดาน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.37 4.37 4.70 4.70 4.37 4.60 

3. ดานการเงิน 2.87 5.00 5.00 5.00 - - - 3.93 3.93 - 3.93 

4. ดานบุคลากร
และการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

2.50 4.50 4.50 4.50 - 3.02 3.02 3.50 3.50 3.02 3.26 

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
  

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพ
ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนที่มาจากการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรภายนอก การสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต การสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่
ครบถวน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 ไดคุณภาพระดับดี 
สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรเปนอยางดี มีการจัดบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่
ครบถวน ไดแก หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.93 ไดคุณภาพระดับดี สะทอนให
เห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.26 ได
คุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบการ
พัฒนาการเรียนรูและนวัตกรรมภายในองคกร ที่สงผลใหมีการสรางผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดาน
ศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
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ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา 

3.33 4.70 4.70 4.70 - 3.76 3.76 4.38 4.38 3.76 4.27 

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 2.50 4.33 4.33 4.33 - 2.82 2.82 3.60 3.60 2.82 3.47 

   3) ดานการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ดานการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.23 4.23 4.83 4.83 4.23 4.72 

2. มาตรฐานดาน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.87 4.78 4.75 4.78 4.00 3.68 3.71 4.53 4.49 3.68 4.15 

   1) ดานการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.75 4.00 4.26 4.17 4.60 4.50 4.26 4.50 

   2) ดานการวิจัย 2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52 

   3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08 

   4) ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 

   

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานได
ดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพ
ระดับ4.27 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00 ดานวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.47 ดานการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉล่ีย4.72 สะทอนใหเห็นวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีศักยภาพและความพรอมในการ
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จัดการศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน แตควรมีการพัฒนาในดานวิชาการใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน เชน การเพิ่ม
จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการของอาจารย การหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
รวมทั้งกําหนดมาตรการใหมีการตีพิมพบทความจากนิสิตระดับปริญญาโทกอนจบการศึกษา 

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ได
คุณภาพระดับ 4.15 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิต
บัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 3.52 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนน
เฉล่ีย 4.08 และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 สะทอนใหเห็นวา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการบรรลุตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบทั้ง 4 
ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
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ภาคผนวก 

 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2554 
 

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 61 61 

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 53 53 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด     

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4 4 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข     

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน     

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน     

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด     

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง     

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

    

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     
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24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF     

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

    

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 2 2 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 1 1 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด     

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
องคกรวิชาชีพทั้งหมด 

    

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     
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53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

    

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแต
ละป) 

    

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
ประเมิน 

ตนเอง 
66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี ้

    

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
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79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี     

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก      

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 519 519 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา     

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 518 518 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต     

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1 1 

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)     

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)     

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง     

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก      

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ 

44 44 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 32 32 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  12 12 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยก
ตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  

    

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

    

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

24 24 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

20 20 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

31.82 31.82 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย     

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา     
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ตรี หรือเทียบเทา 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

24 24 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

19 19 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย      

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

    

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

    

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

1 1 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย     

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

    

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

    

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

    

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย     

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 

    

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา     

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา     

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา     

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 311.38 311.38 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 311.38 311.38 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     
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124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก     

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 226 226 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

205 205 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น  ๆผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาท ิหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 3.65 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.62 3.62 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.69 3.69 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.29 4.29 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4.29 4.29 

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท     

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก      

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 91 91 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  91 91 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ
รวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

74 74 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 4 
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143 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา     

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว     

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 6 6 

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท     

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร     

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

10291.7

8 

10291.78 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

    

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

    

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

    

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

9 9 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.88 3.88 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
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161 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF     

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 9 9 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.88 3.88 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจาก
สารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

    

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง  

    

ลําดับ 
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166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

    

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

    

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ     

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

    

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

    

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

    

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

    

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

    

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ  

    

175 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน
วงรอบประเมิน) 

    

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงาน     
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ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 
177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมนับซ้ํากับคานํา
หนักอื่นๆ) 

    

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

    

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี ้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

    

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc

opus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ) 

    

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

    

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

    

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

    

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

    

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

    

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ     

187 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน
วงรอบประเมิน) 

    

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 3.73 3.73 
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และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.72 3.72 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

    

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 5 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

    

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 2 2 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ     

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 2 2 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม     

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 1 1 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม     

องคประกอบที่ 4  การวิจัย  

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

32 32 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

20 20 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

    

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1542900 1542900 

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1542900 1542900 

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1760700 1760700 

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1760700 1760700 

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
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203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 32 32 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 32 32 

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)     

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 12 12 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12 12 

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ     

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ) 

8 8 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8 8 

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

    

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับ
ในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2 

224 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 2 

225 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

226 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้า
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 
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228 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

229 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

230 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sco

pus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

8 8 

232 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 8 

233 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

234 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

    

236 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

237 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

238 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

    

240 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

241 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

242 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

    

244 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

245 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

246 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

    

248 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

249 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

250 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ     
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นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
252 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

253 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

254 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 5 5 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน     

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 4 4 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 3 3 

ลําดับ 
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259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 1 1 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

    

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

    

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 5 5 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

    

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

    

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้ง
การเรียนการสอนและการวิจัย 

1 1 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ -

 ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.68 3.68 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)      

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)  

    

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 19 19 
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270 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 9 9 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ในประเทศ 6 6 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 3 3 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ 12 12 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศ  11 11 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ตางประเทศ 1 1 

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ     

   - ดานการวิจัย 

- ดานศิลปวัฒนธรรม     

   

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ยืนยัน 

   - ดานอื่นๆ     

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับนานาชาติ     

   - ดานการวิจัย     

   - ดานศิลปวัฒนธรรม     

   - ดานอื่นๆ     

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 6326612.8 6326612.8 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 16432.8 16432.8 

286 คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน     

   - ปงบประมาณ 6840286.4 6840286.4 

   - ปการศึกษา     

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 1813750 1813750 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     

289 คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ)     
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290 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ)     

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ)     

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)     

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ  

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

    

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 9 9 

276 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.95 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ     

278 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

    

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ     

280 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

    

281 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ     

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด     

283 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕) 

9 9 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.95 

คําส่ังแตงต้ังตางๆ ประจําปการศึกษา 2554 

ท่ี เลขท่ีคําสั่ง เรื่อง ลงวันท่ี 
1 023/2554 กลุมเครือขายอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนานิสิต สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 8 มิถุนายน 2554 

2 024/2554 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 24 มิถุนายน 2554 

3 025/2554 หัวหนางานวิชาการ 24 มิถุนายน 2554 

4 026/2554 คณะกรรมการพัฒนานิสิตเขาสูประชาคมอาเซียน 30 มิถุนายน 2554 

5 027/2554 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 1 กรกฎาคม 2554 

6 028/2554 คณะกรรมการสอบสัมภาษณลูกจางชั่วคราวรายวัน สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

28 กรกฎาคม 2554 

7 029/2554 คณะทํางานโครงการ มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแหงชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือฝายการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 

11 สิงหาคม 2554 

8 030/2554 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 22 สิงหาคม 2554 

9 032/2554 แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 29 สิงหาคม 2554 
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10 033/2554 คณะทํางานโครงการจัดตั้งหลักสูตรสัตวศาสตรและหลักสูตรประมง 4 พฤศจิกายน 2554 

11 034/2554 คณะกรรมการหนวยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 14 พฤศจิกายน 2554 

12 035/2554 คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 16 ธันวาคม 2554 

13 036/2554 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 16 ธันวาคม 2554 

14 037/2554 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทค 

โนโลยีการอาหาร 
16 ธันวาคม 2554 

15 001/2555 หัวหนาสาขา 4 มกราคม 2555 

16 002/2555 เลขานุการคณะ 4 มกราคม 2555 

17 003/2555 ผูชวยคณบดี 4 มกราคม 2555 

18 004/2555 คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12 มกราคม 2555 

19 005/2554 คณะกรรมการดําเนินการโครงการเปดโลกทัศนเพ่ือเสรมิสรางความรูและประสบการณ
ดานทรัพยากรเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2554 

19 มกราคม 2555 

20 006/2555 คณะกรรมการประกันคุณภาพ 1 กุมภาพันธ 2555 

21 007/2555 คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 1 กุมภาพันธ 2555 

22 008/2554 คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 10 กุมภาพันธ 2555 

23 009/2555 คณะกรรมการฟารมสัตว 10 กุมภาพันธ 2555 

24 010/2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 22 กุมภาพันธ 2555 

25 011/2555 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 22 กุมภาพันธ 2555 

26 012/2555 คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ 22 กุมภาพันธ 2555 

27 013/2555 เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 22 กุมภาพันธ 2555 

28 014/2555 คณะกรรมการพัฒนานิสิต 22 มีนาคม 2555 

29 015/2555 คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 22 มีนาคม 2555 

30 016/2555 คณะทํางานจัดทําหนังสือแผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําป พ.ศ. 2555-2558 

22 มีนาคม 2555 

31 017/2555 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 23 มีนาคม 2555 

32 018/2555 คณะทํางานโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย 

23 มีนาคม 2555 

33 019/2555 คณะทํางานฝายวิจัยและบริการวิชาการ 2 เมษายน 2555 

34 020/2555 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต 

5 เมษายน 2555 

35 021/2555 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 11 เมษายน 2555 

36 022/2555 คณะกรรมการวิเคราะหความตองการทรัพยากรขับเคลี่อนกลยุทธ 17 เมษายน 2555 

37 023/2555 คณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (การ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 

23 เมษายน 2555 

ที ่ เลขที่คําสั่ง เรื่อง ลงวันที่ 
38 024/2555 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 25 เมษายน 2555 

39 025/2555 คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 เมษายน 2555 

40 026/2555 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ปการศึกษา 2554 30 เมษายน 2555 
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41 027/2555 คณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร 30 เมษายน 2555 

42 028/2555 คณะกรรมการสอบสัมภาษณลูกจางชั่วคราวรายวันสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 1 พฤษภาคม 2555 

43 029/2555 เลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 10 พฤษภาคม 2555 

44 030/2555 คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 17 พฤษภาคม 2555 

45 031/2555 คณะกรรมการประเมินผลสําเร็จบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

17 พฤษภาคม 2555 

46 032/2555 คณะกรรมการการจัดการความรูภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

17 พฤษภาคม 2555 
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                                                  ภาพกิจกรรม 
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