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คํานํา 
 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่ม
ดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 ซึ่งทําการทบทวนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินงาน ปรับปรุงดัชนี ตลอดจนเกณฑ์ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ทุกปี 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน เห็นความสําคัญของการตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน และได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในครบทุกหน่วยงาน สําหรับปีการศึกษา 2554 ได้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการฯ ระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมข้อมูลจัดทําเป็น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพ 

  เอกสารเล่มนี้ เป็นรายงานการศึกษาและประเมินตนเองของคณะเกษตร กําแพงแสน ซึ่งมีสาระทั้งใน
ด้านการนําเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในรอบเวลาปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
การวิเคราะห์ตนเอง การเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเอง และผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ในระดับภาควิชาและระดับคณะ หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและเสนอ
ข้อคิดเห็นทําให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาและสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี 

 นอกจากนี้ คณะเกษตร กําแพงแสน ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ให้
คําแนะนํา ช้ีแนะจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  มาลา) 
 คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
  22 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
          คณะเกษตร กําแพงแสน มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 
สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ซึ่ง
ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน
38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบง่ชี ้ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี ้

คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.95 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.95 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ 4.58 ดีมาก 

ภาพรวม 38 ตัวบ่งชี ้ 4.81 ดีมาก 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 32 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้

ที ่
รายละเอยีด ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน (เต็ม 
5) 

สกอ.  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5.00

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 4.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 64.29 5.00

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 29.29 4.88

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 6 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 5.00
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ตัวบ่งชี้
ที ่

รายละเอยีด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน (เต็ม 

5) 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 5 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 5.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 402,783.72 5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5.00

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 7 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5.00

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 5.00
สมศ.  

3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 55% 5.00

4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 183.34% 5.00

8 
  

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

93.62 5.00

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 5.00

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.95 4.95
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2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 

สมศ.  

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.93 3.93

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.79 3.79

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 17.81% 4.45

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 7.54% 3.77

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.00 4.00

14 การพัฒนาคณาจารย์ 5.14 4.28

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้   
4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้   
5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรงุเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้  

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะเกษตร กําแพงแสน มี
จุดแข็ง 14 ข้อ และจุดอ่อน 1 ข้อ ซึ่งคณะได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง
1. มีการจดัทําแผนกลยุทธ์และแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ

การครบทุกพันธกิจ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมส่ีวนร่วมให้มากขึ้น 

2. มีการตติามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ครบถ้วนทุกพันธกิจ   

2. ระบุช่วงเวลาการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานให้ชดัเจน

3. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทางการเกษตรทุกสาขา 3. ปรับปรงุใหท้นัสมัยและทันเหตุการรณ ์
4. คณะฯ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนิสิต 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จรยิธรรม 

5. มีระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาที่เข้มแข็งในการดูแลนิสิตของคณะฯ 5. จัดสัมมนาอาจารยท์ี่ปรกึษาอย่างตอ่เนื่อง
6. อาจารยข์องคณะฯ มีศักยภาพในการหาเงินวจิยัทั้งจาก

ภายใน และภายนอก 
6. สร้างขวัญและกําลังใจให้อาจารย์ในการขอทนุวิจัย 

7. ผลงานวิจัยของคณะฯ มีประโยชน์ต่อสังคม และสามารถ
นําไปจดสิทธิบตัรได ้

7. สร้างขวัญและกําลังใจให้อาจารย์ที่นําผลงานไปจด
สิทธิบัตร

8. มีโครงการให้บรกิารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจาํนวนมาก 8. ประชาสัมพันธ์การให้บริการของคณะฯ ให้
กว้างขวางขึ้น

9. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

9. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของกิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

10. คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

10. จัดทําประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง
11. บุคลากรของคณะฯ ให้ความรว่มมือในการดําเนินงาน 11. สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร 
12. มีระบบการตรวจสอบทางการเงิน 12. จัดวาระการตรวจสอบให้ชดัเจนในแต่ละปี
13. บุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจและพัฒนาตนเองในงาน

ประกันคุณภาพ 
13. จัดสัมมนาในหัวข้อที่บุคลากรสนใจ 

14. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมใน
ทุกภาควิชา  

14. จัดประชุมประกันคุณภาพร่วมกันทุกภาควิชาเป็น
ประจําและต่อเนื่อง 

จุดอ่อน แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
1. จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาต่ํากวา่เกณฑ ์ 1. มีมาตรการเชงิรกุในการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

คณะเกษตร ได้เริ่มจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียกว่า “คณะ
เกษตรศาสตร์” ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตรศาสตร์” เป็น “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อ “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” เป็น 
“คณะเกษตร” จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะเกษตร ดังนี้  สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา     
กีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาโรคพืช  ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา 
สัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 แล้ว
เสร็จ มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขยายการเรียนการสอนไปดําเนินการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
861/2523 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2523 โดยคณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีภาควิชาต่างๆ เหมือนกับวิทยาเขตบางเขน แต่ไม่มี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่อีก 2  หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) 

เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี    ประสิทธิภาพ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ ประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เรื่อง จัดต้ังคณะเกษตร กําแพงแสน เป็น
หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สํานัก 8 ภาควิชา 1 สาขา ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม 
2546 เป็นต้นไป   
 
1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา และปณิธาน  

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และองค์
ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดสู่สังคม    

 
วิสัยทัศน ์

 คณะเกษตร กําแพงแสน จะเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่ออาหาร 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจติสํานักสาธารณะ 

2. วิจัย สั่งสม และบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อระบบการเกษตรยั่งยืน 
และความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 

4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลและการมสีว่นร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้าน
การเกษตรที่เป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงคท์ี่ 1 

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน มีจิตสํานึกสาธารณะ รู้เท่าทัน 
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก สามารถบริหารจัดการและ/
หรือประกอบอาชีพได้อย่างประสบผลสําเร็จ เพื่อเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศได้  

วัตถุประสงค์ที่ 2 

วิจัยทางด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการวิจัย กําหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัย
ที่นําไปใช้แก้ปัญหาการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล และเพิ่มความม่ันคงให้กับอาชีพเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 3 

ให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงค์ที่ 4 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาเกษตร เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกความเป็นไทย ให้แก่นิสิตและบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ที่ 5 

สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดศรัทธาในองค์กร และองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

 
1.3 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ จํานวนโครงการ

1. แผนงานจัดการเรียนการสอน 10

1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

1.2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน

1.3 โครงการแนะนําการเลือกสาขาวิชาเอกสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร ์

1.4 โครงการพัฒนาระบบการรับนสิิตเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.5 โครงการจัดทําส่ือการสอน 

1.6 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

1.7 โครงการสหกิจศึกษา 

1.8 โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

1.9 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1.10 โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการศึกษาวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะ
เกษตร กําแพงแสน ชั้นปีที่ 1 

2. แผนงานการพฒันานิสิต 1

2.1 โครงการพัฒนานิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 
1. ด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
2. ด้านจริยธรรม/ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
4. ด้านสขุภาพ 
5. ด้านนันทนาการ 

 

3. แผนงานการวจิัย 6

3.1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลงานวจิัย (ผลงานวจิัย)

3.2 โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

3.3 โครงการสัมมนาจัดทําแผนวิจัย 

3.4 โครงการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ จํานวนโครงการ

3.5 โครงการสร้างผลงาน/ผลงานวชิาการและเผยแพร่ผลงาน

3.6 โครงการจัดประชุม/เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อการถ่ายทอดงานวิจยั

4. แผนงานบริการวิชาการ 3

4.1 โครงการบรกิารชุมชนแบบครบวงจรด้านการเกษตร

4.2 โครงการจัดการความรู้ เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

4.3 โครงการเผยแพร่เอกสาร/ด้านวชิาการ

5. แผนงานพฒันาบุคลากร 5

5.1 โครงการสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ

5.2 โครงการพัฒนาอาจารยท์ี่ปรกึษา 

5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

5.4 โครงการสนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อ

5.5 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6. แผนงานประกนัคุณภาพ 1

6.1 โครงการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ

7. แผนงานบริหารจัดการ   9

7.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

7.2 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพือ่การบริหาร  

7.3 โครงการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร

7.4 โครงการวิจัยสถาบัน 

7.5 โครงการรณรงค์และส่งเสรมิการประหยัดพลังงาน

7.6 โครงการหารายได้จากภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา

7.7 โครงการการจัดการความรู้ 

7.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลานจอดรถคณะเกษตร กําแพงแสน

7.9 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง

8. แผนงานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 1

8.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 รวม 36
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
ลําดับที่ ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 

1. 1 มิ.ย. 2554 - 31 
พ.ค. 2555 

ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อ
ชี้แจง และทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 

2. 15 – 29 ก.พ. 2555 การประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารคณะเกษตร 
กําแพงแสน (คณบดีคณะ
เกษตร กําแพงแสน) 

- ภาควิชาแจ้งบุคลากรและนิสิตดําเนินการประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร (คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน)  
- จัดทํารายงานสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

3. 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 
2555 

การฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร 2 

- ภาควิชาให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร นิสิต 
เข้าสัมภาษณ์  
- เตรียมการต้อนรับ และเยี่ยมชม สําหรับภาควิชา
ต่างๆ ตอ่ไปนี้ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาปฐพีวิทยา 
ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน และ
สํานักงานเลขานุการ 
 

4. 5 – 9 มี.ค. 2555 ประเมินหัวหน้าภาควิชา/
ประธานสาขา / หัวหน้า
สํานักงาน 

- บุคลากรแต่ละภาควิชาประเมินหัวหน้าภาควิชา/
ประธานสาขา/หัวหน้าสํานักงาน และสามารถส่งแบบ
ประเมินได้ที่สํานักงานเลขานุการ 

5. 14-18 พ.ค. 2555 กําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับภาควิชา 
ครั้งที่ 10 

- หัวหน้าภาควชิานําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ 1 
ปี (เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2555) 
- ภาควิชาจัดทาํเล่ม SAR จํานวน 1 เล่ม และจัดแฟ้ม
รายงานผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา 2554) 

6. 5-6 ก.ค. 2555 กําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะฯ 
จากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- บุคลากรร่วมรบัฟังการนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ ในวนัที่ 5 กรกฎาคม 2555 
- ร่วมรับฟังการนําเสนอข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายในฯ วันที่ 6 
กรกฎาคม 2555 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

 1.7.1 ผูบ้ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน  
1. รศ.ดร.ธงชัย  มาลา คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
2. อ.ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รศ.ดร.สมิต ย้ิมมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
4. ผศ.ดร.สิรินทรพ์ร  สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
5. ผศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
6. ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
8. อ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
9. ผศ.ดร.พจนา สีมันตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
10. อ.ดร.บุบผา คงสมัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
11. อ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
12. อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
13. อ.ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
14. อ.เกวลิน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
15. อ.ดร.วีระพันธ์ุ สรีดอกจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
16. ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
17. รศ.ดร.รัตนา ต้ังวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
18. ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา
19. รศ.ดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
20. รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
21. ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร หัวหน้าภาควิชาโรคพืช
22. ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร
23. ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
24. ผศ.ดร.สิรินทรพ์ร สินธุวณิชย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25. น.ส.สุภา   สุริยกานนท์ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน
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1.7.2  คณะกรรมการประจาํคณะเกษตร กําแพงแสน 
1. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาพืชสวน กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาโรคพืช กรรมการ 
14. หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กรรมการ 
16. ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร กรรมการ 
17. ผู้แทนคณาจารย์คณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ 
18. ผู้แทนคณาจารย์คณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ 
19. เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เลขานุการ 
20. เลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายธีรนนท์  รตันดิลก ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางยุพิน กฤษดาธนดล ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. น.ส.กัลยวรรต ธงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7.3  คณะกรรมการฝา่ยประกันคณุภาพ  
1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ กรรมการ 
4. รศ.พงศ์ศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.อรุณศิริ  กําลัง กรรมการ 
6. ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว กรรมการ 
7. รศ.ศศิยา  ศิริพานิช กรรมการ 
8. อ.ดร.จินตนา  อันอาตม์งาม กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม กรรมการ 
10. นางอรทัย  จินตสถาพร  กรรมการ 
11. อ.ดร.บุบผา  คงสมัย กรรมการ 
12. อ.ดร.นงลักษณ์ เทียนเสร ี กรรมการ 
13. น.ส.สุภา  สุริยกานนท์ กรรมการ 
14. นางยุพิน กฤษดาธนกล กรรมการ  
15. อ.ดร.ณฐัชนา พวงทอง กรรมการและเลขานุการ
16. น.ส.กัลยวรรต ธงทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.7.4  คณะกรรมการฝา่ยการศึกษา 
1.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (อ.ดร.บุบผา คงสมัย) รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.ศิริพรรณ ตันตาคม กรรมการ 
4. รศ.ดร.รัตนา ต้ังวงศ์กิจ กรรมการ 
5. รศ.พงศ์ศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ กรรมการ 
6. อ.ดร.ปุญญิศา ตระกูลย่ิงเจริญ กรรมการ 
7. อ.ดร.นภาพร พันธ์ุกมลศิลป์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ทศพล พรพรหม กรรมการ 
9. ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว กรรมการ 
10. รศ.ดร.ประภาพร ต้ังกิจโชติ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทน ู กรรมการ 
13. รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี กรรมการ 
14.  อ.ดร.ณัฐชนา พวงทอง กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม กรรมการ 
16. อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง กรรมการ 
17. อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม กรรมการ 
18. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (อ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์) กรรมการและเลขานุการ
19. นายวงเดช กงศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางยุพิน  หืออิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางวิราสิณี  แป้นอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.7.5  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา   
1. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ 
3. ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ กรรมการ 
4. รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศ์กิจ กรรมการ 
5. อ.ดร.นภาพร พันธ์ุกมลศิลป์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลําพอง กรรมการ 
7. อ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต กรรมการ 
8. อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู กรรมการ 
9. ผศ.ชัชชัย   แก้วสนธิ กรรมการ 
10. อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (อ.ดร.บุบผา คงสมัย) กรรมการ 
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (อ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์) กรรมการ 
13. นางอัมพร  ปรีชาคม เลขานุการ 
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1.7.6  คณะกรรมการฝา่ยกิจการนสิิต 
1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.นันทศกัด์ิ ป่ินแก้ว กรรมการ 
4. อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์ กรรมการ 
5. นายสมหวัง หลีค้า กรรมการ 
6. อ.ดร.ศุภชัย อําคา กรรมการ 
7. อ.ดร.ฝอยฝา ชุติดํารง กรรมการ 
8. อ.ดร.วิทิตร ใจอารีย์ กรรมการ 
9. นายประชา ตรีอินทอง กรรมการ 
10. อ.ดร.ศุภธิดา ศิริสวัสด์ิ กรรมการ 
11. อ.สุเมธ ชัยไธสง กรรมการ 
12. อ.สุชีรา มาตยภูธร กรรมการ 
13. รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณ ี กรรมการ 
14. อ.คงปฐม กาญจนเสรมิ กรรมการ 
15. อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม กรรมการ 
16. อ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ กรรมการ 
17. อ.อมรศรี ขุนอนิทร์ กรรมการและเลขานุการ
18. นางปภัชร์สิชา แก้วศร ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางวิกานดา วรรณเกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.7.7  คณะกรรมการฝา่ยวเิทศสัมพนัธ์ คณะเกษตร กําแพงแสน 
1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.พนจนา สีมันตร) รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.ศิริพรรณ ตันตาคม กรรมการ 
4. อ.ดร.พรทิพา เจือกโว้น กรรมการ 
5. อ.ดร.ฝอยฝา ชุติดํารง กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลําพอง กรรมการ 
7. รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ กรรมการ 
8. อ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล กรรมการ 
9. อ.นริศรา อินทะสิริ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช กรรมการ 
11. อ.ดร.บุบผา คงสมัย กรรมการ 
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทมิทอง) กรรมการและเลขานุการ
13. นายธีรนนท์ รัตนดิลก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.7.8   คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์  
1. ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
4. อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง กรรมการ 
5. อ.สุเมธ ชัยไธสง กรรมการ 
6. อ.เกษมสันต์ สกุลรัตน์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทน ู กรรมการ 
9. นายวงเดช กงศรี กรรมการและเลขานุการ
10 น.ส.สุภัค ถาวรนิสิตกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. น.ส.ดวงกลม ด้วงจุมพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.7.9   คณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.นันทศกัด์ิ ป่ินแก้ว กรรมการ 
4. อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ กรรมการ 
5. ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ทศพล พรพรหม กรรมการ 
7. รศ.ดร.อรรัตน์ มงคลพร กรรมการ 
8. ผศ.สุภาพร กลิน่คง กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง กรรมการ 
11. อ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง กรรมการและเลขานุการ
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1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2554 ท่ีคณะเกษตร กําแพงแสน ภาคภูมิใจ 

1.  ศ.ดร.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับมอบทุน 
NSTDA Chair Professor ประจําปี 2554 จํานวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) จาก
โครงการ “การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดํา สําหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (Breeding to 
Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds)” มีพิธีมอบทุนและลงนามในสัญญาให้ทุน วันที่ 
16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเทเวศร์ ช้ัน 2 อาคารหอประชุมสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.นครราชสีมา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

2.  นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร 
โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 
10 ธันวาคม 2554 ได้แก่ 

1) การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช 
นายอานนท์ ทัศยานนท์ชัย   นิสิตภาควิชาโรคพืช 
นางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา   นิสิตภาควิชาโรคพืช 

2) การแข่งขันประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
นางสาวสุวรัตน์ กรรมการ   นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา 

3) การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร 
นายสราวุฒิ เกตุแก้ว    นิสิตภาควิชาพืชสวน 
นางสาวปารวัณ ผิวที   นิสิตภาควิชาโรคพืช 

4) การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ประเภทกีฬาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 
1) ฟุตบอล (ชาย)    ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

3.  คณะเกษตร กําแพงแสน มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย และคลินิกโรคพืช 

4.  ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ดังนี้ 

1) โครงการ 9 กล้า 99 ไร่ 99 ล้านต้น ร่วมกับกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจิรญโภคภัณฑ์ แจกเมล็ด
พันธ์ุคุณภาพดี และถ่ายทอดความรู้การผลิตสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ณ แปลงนาสาธิตของนายชุมพล สุวรรณ
เทศ เลขที่ 28 หมู่ 2 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

2) คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําสรุปจํานวนนิสิตที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 จํานวนทั้งสิ้น 160 คน 
และได้ให้กรรมการพิจารณาช่วยเหลือตามความจําเป็นของแต่ละบุคคล 

3) คณะเกษตร กําแพงแสน จัดโครงการอิ่มอุ่น จากใจคณะเกษตร กําแพงแสน ในการจัดเลี้ยงอาหารเย็น
แก่ผู้ประสบภัยจากน้ําท่วม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ําท่วม จังหวัด
นครปฐม ณ อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4) โครงการกล้าเกษตร กําแพงแสน โดยการแจกต้นกล้าพืชให้แก่เกษตรกรตําบลบางระกํา เช่น พริก 
มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ตะไคร้ บวบ และอื่นๆ ประมาณ 5,000 ต้น กล้า ปุ๋ยอินทรีย์ และกิ่งพันธ์ุมะม่วง ในวัน
เสาร์ที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ หน้า อบต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

เงินงบประมาณ 79,149,304.56 76,617,488.40 2,531,816.16 61,891,400.00 64,601,823.13 -2,710,423.13

เงินรายได้ 43,162,564.74 50,745,662.42 -7,583,097.68 67,890,413.48 62,567,078.06 5,323,335.42

รวม (บาท) 122,311,869.3 127,363,150.82 -5,051,281.52 129,781,813.48 127,168,901.19 2,612,912.29
 

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

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย

1. สํานักงบประมาณ 61,891,400.00 1. งบบุคลากร 56,461,831.60

  2. งบดําเนินงาน 8,139,991.46

  3. งบลงทุน -

  4. งบอุดหนุน -

  5. งบอื่นๆ -

รวมประมาณการรายรับ (บาท) รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 64,601,823.06

1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2552-2554 คณะเกษตร กําแพงแสน 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 9 - 9 9 - 9 9 - 9

- หลกัสูตรภาษาไทย 9 - 9 9 - 9 9 - 9

- หลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - -

ปริญญาโท (รวม) 16 - 16 19 - 19 19 - 19

- หลกัสูตรภาษาไทย 15 - 15 18 - 18 19 - 19

- หลกัสูตรนานาชาต ิ 1 - 1 1 - 1 - - -

ปริญญาเอก (รวม) 8 - 8 10 - 10 11 - 11

- หลกัสูตรภาษาไทย 7 - 7 9 - 9 8 - 8

- หลกัสูตรนานาชาต ิ 1 - 1 1 - 1 3 - 3

รวมทั้งหมดทุกระดับ 33 - 33 38 - 38 39 - 39

- รวมหลกัสูตรภาษาไทย 26 - 26 36 - 36 36 - 36

- รวมหลกัสูตรนานาชาต ิ 2 - 2 2 - 2 3 - 3
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 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
(/) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาค
ปกติ 
(/) 

ภาค
พิเศษ
(/) 

ภาษาไทย
(/) 

นานาชาติ
(/) 

คณะเกษตร กําแพงแสน  

1. วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์พืช) ปริญญาโท / /  /

2. วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร) ปริญญาโท / /  /

3. วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ปริญญาโท / /  /

4. วท.ม.(เกษตรเขตร้อน) ปริญญาโท / /  /

5. วท.ด.(การปรับปรุงพันธุ์พืช) ปริญญาเอก / /  /

6. วท.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ปริญญาเอก / /  /

7. วท.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) (นานาชาติ) ปริญญาเอก / /  /

8. วท.ด.(เกษตรเขตร้อน) ปริญญาเอก / /  /

9. วท.ด.(เกษตรเขตร้อน) หลักสูตรสองภาษา ปริญญาเอก / /  /

ภาควิชากีฏวิทยา  

10. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขากีฏวิทยา ปริญญาตรี / /  /

11.  วท.ม.(กีฏวิทยา) ปริญญาโท / /  /

12. ปร.ด.(กีฏวิทยา) ปริญญาเอก / /  /

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  

13. วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) ปริญญาตรี / /  /

ภาควิชาปฐพีวิทยา  

14. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา ปริญญาตรี / /  /

15. วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน) 

ปริญญาโท / /  /

16. วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ปริญญาโท / /  /

ภาควิชาพืชไร่นา  

17. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา ปริญญาตรี / /  /

18. วท.ม.(พืชไร่) ปริญญาโท / /  /

19. ปร.ด.(พืชไร่นา) ปริญญาเอก / /  /

20. วท.ด.(พืชไร่) ปริญญาเอก / /  /

ภาควิชาพืชสวน  

21. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน ปริญญาตรี / /  /

22. วท.ม.(พืชสวน) ปริญญาโท / /  /

23. วท.ม.(วิทยาการพืชสวน) ปริญญาโท / /  /

24. วท.ด.(พืชสวน) ปริญญาเอก / /  /

ภาควิชาโรคพืช  

25. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพืช ปริญญาตรี / /  /
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
(/) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาค
ปกติ 
(/) 

ภาค
พิเศษ
(/) 

ภาษาไทย
(/) 

นานาชาติ
(/) 

26. วท.ม.(อารักขาพืช) ปริญญาโท / /  /

27. วท.ม.(สุขภาพพืช) ปริญญาโท / /  /

28. วท.ม.(โรคพืช) ปริญญาโท / /  /

29. วท.ด.(โรคพืช) ปริญญาเอก / /  /

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  

30. วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร 

ปริญญาตรี / /  /

ภาควิชาสัตวบาล  

31. วท.บ.(สัตวศาสตร์) ปริญญาตรี / /  /

32. วท.ม.(การผลิตสัตว์) ปริญญาโท / /  /

33. วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์) ปริญญาโท / /  /

34. วท.ม.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) ปริญญาโท / /  /

35. วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) ปริญญาโท / /  /

36. วท.ม.(ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์) ปริญญาโท / /  /

37. วท.ด.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) ปริญญาเอก / /  /

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

38. วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ปริญญาตรี / /  /

รวม 36 3 38 0 35 3

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควชิา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา รวม

ป.โท ป.เอก 

ส่วนกลางคณะเกษตร กําแพงแสน 1 16 3 19

ภาควิชากีฏวิทยา 19 11 4 34

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 55 - - 55

ภาควิชาปฐพีวิทยา 32 20 52

ภาควิชาพืชไร่นา 35 17 96

ภาควิชาพืชสวน 30 15 4 49

ภาควิชาโรคพืช 28 15 1 44

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 39 - - 39

ภาควิชาสัตวบาล 46 43 7 96

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 21 - - 21



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          20 

1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท 47 50
ปริญญาเอก 92 90
รวม 139 140

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท - -
ปริญญาเอก - -
รวม - -

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท 47 50
ปริญญาเอก 92 90
รวมทั้งหมด 139 140

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท 5 6
ปริญญาเอก - -
รวม 5 6

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท - -
ปริญญาเอก - -
รวม - -

รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - -
ปริญญาโท 5 6
ปริญญาเอก - -
รวมทั้งหมด 6

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 169 178
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 297 307
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  16 17
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 313 324

  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          21 

 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนง่ทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ใช้ขอ้มูลกองการเจ้าหนา้ที่) 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน
(คน) 

ผลรวม
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่าน้ําหนัก จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 0 2 33 5 26 59 196

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 3 8 6 32 40 216

รองศาสตราจารย์ 3 0 5 9 8 29 38 277

ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 3 3 30

ผลรวมจํานวน (คน) 0 50 90 140

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน) 

0 135 584  719

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา หารด้วย จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด) 

= 719/140
= 5.14 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5 
(กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 5.14 x 5
  6 

=  4.28 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 
 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลกองการเจา้หนา้ที่) 

หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

คณะเกษตร กพส. 0 33 26 59 0 8 32 40 0 9 29 38 0 0 3 3 0 50 90 140

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 0 48 92 140 59 40 38 3 140
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 1 2 3 3 0 0 0 3
4 ลาศึกษาต่อ  0 17 0 17 16 1 0 0 17
5 ลาเขียนตํารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งหมด 0 49 94 143 62 40 38 3 143
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 0 48 92 140 59 40 38 3 140
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หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวนัที ่30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ รวมทั้งหมด

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 
สํานักงานเลขานุการ 337 - - - - 337

กีฏวิทยา - 23 28 57 - 108

เกษตรกลวิธาน 37 42 39 66 - 184

ปฐพีวิทยา - 48 48 73 - 169

พืชไร่นา - 68 50 90 - 208

พืชสวน - 58 60 66 - 184

โรคพืช - 54 42 67 - 163

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร 

- 34 38 105 - 177

สัตวบาล 66 47 53 78 - 244

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

27 32 38 40 - 137

รวมทั้งหมด 467 406 396 641 - 1,911

 

 จํานวนนสิิตระดับปรญิญาโท คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หน่วยงาน รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททัง้หมด

แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม

คณะเกษตร กพส. N/A N/A 295 - - - - - 295

 จํานวนนสิิตระดับปรญิญาเอก คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หน่วยงาน รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม
คณะเกษตร กพส. N/A N/A 83
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

หน่วยงาน จํานวนอาจารย์ จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาค

ปลาย 
FTES เฉลี่ย 

คณะเกษตร กําแพงแสน 123 1,655.31 1,647.33 1,651.32 13.43

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2552 2553 2554

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 128 123 123

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 1464.59 1585.49 1,651.32

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :20) 

11.44 12.89 13.43 

 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) (ประมาณการ) 

หน่วยงาน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

คณะเกษตร กพส. 459 35 3 497

1.9.6 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อผลงาน

1. อาจารย์คณะเกษตร กําแพงแสน มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก
2. นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับรางวัลคุณธรรม จรยิธรรม 
3. คณะเกษตร กําแพงแสน มโีครงการบริการวิชาการ จํานวนมาก และครอบคลุมทุกสาขาทางการเกษตร  
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย  

ลําดับที่ ชื่ออาคาร พ้ืนที่
(ตรม.) 

หมายเหตุ

1 อาคารคณะเกษตร หลัง A 2,976.90 อาคาร 2 ชั้น 

2 อาคารคณะเกษตร หลัง B 3,571.80 อาคาร 3 ชั้น 

3 อาคารคณะเกษตร หลัง C 2,915.10 อาคาร 2 ชั้น 

4 อาคารคณะเกษตร หลังที่ 2 3,927.00 อาคาร 4 ชั้น 

5 อาคารปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา 2,041.00 อาคารชั้นเดียว 14 หลัง

6 อาคารปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา 300.15 อาคารชั้นเดียว 6 หลัง

7 อาคารปฏิบัติการภาควิชาพืชไร่นา 1,333.00 อาคารชั้นเดียว 8 หลัง

8 อาคารปฏิบัติการภาควิชาพืชสวน 3,177.76 อาคารชั้นเดียว 10 หลัง

9 อาคารปฏิบัติการภาควิชาโรคพืช 6,525.24 อาคารชั้นเดียว 2 หลัง

10 อาคารปฏิบัติการภาควิชาสัตวบาล 12,607.32 อาคารชั้นเดียว 29 หลัง

11 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน 3,601.00 อาคารชั้นเดียว 4 หลัง

12 อาคารเก็บวัสดุฝึกงาน 96.00 อาคารชั้นเดียว 

13 อาคารสโมสรนิสิตคณะเกษตร 80.00 อาคารชั้นเดียว 

14 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 15,000.00 อาคาร 6 ชั้น 2 หลัง 

15 อาคารซ่อมบํารุงและโรงจอดรถ 240.00 อาคารคอนกรีตโครงเหล็กชั้นเดียว

16 อาคารชุมนุมนิสิตภาควิชา 200.00 อาคารโครงเหล็ก 5ม.x 5ม.  8 หลัง

17 อาคารห้องประชุมนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 50.00 อาคารโครงเหล็ก 

18 อาคารเอนกประสงค ์ 50.00 อาคารโครงเหล็ก 

  58,692.27
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  

 การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้นําปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สําหรับการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)      
คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินงานครบทุกภารกิจดังนี้ 

 1.  การสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ จริยธรรมและคุณธรรม ที่มี
มาตรฐานสากล คณะฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิต นอกจากนี้คณะฯ 
ยังแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิตของคณะฯ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 2.  พัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะฯ ส่งเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทั้งข้อมูลสารสนเทศและทุนวิจัยสําหรับอาจารย์ใหม่ 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทําวิจัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

 3.  การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ของคณะฯ ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การให้บริการวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย การตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 4.  พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยคณะฯ จัดกิจกรรมจํานวนมาก เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เพื่อพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากร รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรย์ และปลูกฝังให้บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร  

 นอกจากภารกิจที่กล่าวแล้ว คณะฯ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น โครงการค่ายอาสาของนิสิต เป็นต้น ดังนั้นในการดําเนินงานของปี
การศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการได้บรรลุตามแผนการดําเนินงาน 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
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 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย.................... 
ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับ.....................รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.96 4.75 4.75 4.75 5.00 4.40 4.50 4.86 4.86 4.40 4.68 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.95 - 5.00 5.00 4.95 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.58 4.59 4.95 4.95 4.58 4.81   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย...................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ......................รายละเอียด
ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554 2555
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-
2555) 

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ

    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

   8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดม ศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
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 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้ 

 1) เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ขั้นตอนการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ : วิธีการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมี รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร 
เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รู้จักขั้นตอนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ : วิธีการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อวางแผนการจัดทํากลยุทธ์ของคณะเกษตร กําแพงแสน [1.1-
1-1 (1) - (2)] 

 2) เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์คณะเกษตร กําแพงแสน หัวข้อบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แผนพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยมี
ผู้บริหารคณะเกษตร กําแพงแสน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ บุคลากรภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร
ได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของคณะเกษตร กําแพงแสน โดยมี ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (1.1-1-2) 

 3) คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธ์คณะเกษตร กําแพงแสน" ระหว่างวันที่ 
13-15 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยได้เชิญบุคลากรทุกภาคส่วน ได้แก่ ผูบ้ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ได้แก่คณบดี 
รองคณบดีฝ่าย ผู้แทนคณาจารย์ ที่ปรึกษาคณบดี หัวหนา้ภาควิชาทุกภาควิชา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกภาควิชา/ สํานักงาน
เลขานุการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว โดยมี รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และคุณสยาว
ไลย์ โชคมาเสริมกุล กองแผนงาน บางเขน เป็นวิทยากร โดยร่วมระดมความคดิเห็นและร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมนิตนเอง และร่วมกัน ยกร่างแผนยุทธศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน 10 ปี (พ.ศ. 2551-2561) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและปณิธาน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์  [1.1-1-3 
(1) - (2)] 

 4) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้จัดทําโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทาํงบประมาณ” 
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และอนุกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ เข้ารว่มระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปี ซึ่งได้กําหนดผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายการดําเนินงาน และงบประมาณ จําแนกตามกลยุทธ์ โดยมีรศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิน้โครงการคณะฯ ได้แผนระยะยาวขององค์กรในช่วงดํารงตําแหน่ง 4 ปี  
(2552-2555) และนํามากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีให้แก่ภาควิชา/สาขา/สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการ
จัดทําข้อมูล (1.1-1-4) 

 5) หลังจากได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2551-2561) ได้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข และให้ความเห็นชอบร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ หลังจากร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความเห็นชอบ ได้จัดทําโครงการ “ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน” ระหว่างวันที่ 8, 15, 22 พฤษภาคม 2551 โดยให้บุคลากรทุก  ภาคส่วนสามารถ
เข้าร่วมในวันใดก็ได้หรือจะเข้าร่วมทุกวันก็ได้เช่นกัน และมีคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาพิจารณ์  ซึ่งคณะกรรมการ
จะสรุปแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ร่างมาให้รับทราบ ประมาณ 20 นาที 
หลังจากนั้น เปิดให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจนกว่าจะไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงปิดการประชา
พิจารณ์ ของทั้ง 3 วัน คณะกรรมการประชาพิจารณ์จะจัดทําสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเสนอคณะกรรมการ
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ประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนดําเนินการอย่างเป็นทางการต่อไป 
(1.1-1-5) 

 6) หลังจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผน
ยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทําโครงการ “รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เกษตร กําแพงแสน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารคณะเกษตร กําแพงแสน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (หน่วยงานราชการ เอกชน 
และคณาจารย์เกษียณอายุของคณะเกษตร กําแพงแสน) เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้รับทราบ
ข้อมูล ระดมความคิด และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน ซึ่งคณะฯ ใช้เป็นแนวทาง
และวางแผนการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในอนาคต (1.1-1-6) 

 7) เมื่อวันที่ 30 – 30 มีนาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําโครงการสัมมนาระดมความคิด
เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย
การระดมความคิดเห็นของรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสนทุกภาคส่วน 
เพื่อให้จัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร รายวิชา และภารกิจ รวมทั้งกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อรองรับภารกิจภายใต้ช่ือใหม่ของคณะฯ  และมอบเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ สรุปรายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น แล้วส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ทาง e-mail ก่อนที่จะส่งให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ โดยขอให้หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมในการ
สัมมนาครั้งนี้ได้นําเรื่องความจําเป็นในการปรับปรุงชื่อคณะฯ และที่มาของชื่อคณะฯ ใหม่ทั้ง 5 ช่ือ ช้ีแจงให้
คณาจารย์รับทราบในที่ประชุมภาควิชา คณะฯ จะกําหนดวันที่จะประชุมคณาจารย์เพื่อชี้แจงเรื่องเหตุผลและความ
จําเป็นในการปรับปรุงชื่อคณะฯ แล้วจะแจกแบบสอบถามเพื่อการทําประชาพิจารณ์ให้คณาจารย์ทุกท่านตอบกลับ 
โดยได้กําหนดการจัดประชุมช้ีแจงคณาจารย์ทั้งคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 (1.1-1-7) 

8) เมื่อวันที่ 2, 4, 6, 18 สิงหาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ปี (2554-2558) ณ ห้องประชุมคณะเกษตร กําแพงแสน และห้องประชุม
กําพล  อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน นิสิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ปี (2554-2558) และนโยบายการ
พัฒนาคณะเกษตรกําแพงแสน และรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-1-8) 

9) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์คณะเกษตร 
กําแพงแสน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
พร้อมแผนที่ยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-1-9) 

10) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)” ณ 
ห้องธีระ  สูตะบุตร (ห้องประชุม 3) คณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (วันที่ 17 มิถุนายน 
2554 – 16 มิถุนายน 2558) (1.1-1-10) 

 11) คณะเกษตร  กํ าแพงแสน  ไ ด้ จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติการ  4  ปี  (พ .ศ .  2551 -2555 )  ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [1.1-1-11 (1) - (2)]  และปรับแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน [1.1-1-12 (3)] 
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 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 

  คณะเกษตร กําแพงแสน มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่หน่วยงานภายใน โดยจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 (1.1-2-1) แจ้งนโยบายและวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน ผ่านทาง website คณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-2-2) และแจ้งนโยบายและ
วิสัยทัศน์ รวมท้ังแผนเชิงรุก (ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิเทศสัมพันธ์ และการประกันคุณภาพ) และแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนา
คณะฯ (ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ) ในระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้กับผู้บริหาร เพื่อให้หัวหน้าภาควิชานําไปถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป (1.1-2-3) 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ  

  คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผน กลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (1.1-3-1) 

  คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการประจําปี 
ครบทั้ง 4 พันธกิจ [1.1-3-2 (1) - (3)] รายละเอียดดังนี้    

1. ด้านการเรียนการสอน 
1.1 แผนงานจัดการเรียนการสอน 
1.2 แผนงานพัฒนานิสิต 

2. ด้านการวิจัย 
2.1 แผนงานวิจัย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 แผนงานบริการวิชาการ 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1  แผนงานพัฒนาบุคลากร 
4.2 แผนงานประกันคุณภาพ 
4.3 แผนงานบริหารจัดการ 

5. ด้านการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.1 แผนงานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

  คณะเกษตร กําแพงแสน  ได้กําหนดตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน และ 
แผนปฏิบัติการประจําปี โดยได้กําหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (1.1-4-1)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ 
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 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
(1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 หน่วยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน จะทําการแจ้งภาควิชา/
สาขาวิชา/สํานักงานเลขานุการ จํานวน 3 ครั้ง  เพื่อให้จัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 ก่อนที่จะมีการรายงานผลการดําเนินงาน [1.1-6-1 (1) - (3)] ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

 คณะเกษตร กําแพงแสน กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2553-31 มนีาคม 2554) [1.1-6-2 (1)] ครั้งที่ 2 เป็นการ
รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2554) [1.1-6-2 (2)]  และรายงานผลต่อผู้บริหาร
คณะ/คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณา 

 หน่วยนโยบายและแผน ได้รวบรวมและสรุปผลการรายงานผลแผนปฏบัิติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
(1.1-7-1) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ได้พิจารณาผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการ
ต่อไป (1.1-7-2) และคณะฯ จัดส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป (1.1-7-3) 

 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 คณะเกษตร กําแพงแสน นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะเกษตร กําแพงแสน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ทุกหน่วยงานภายในคณะให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อมูล/เอกสารในการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจําปี และ
ตรวจสอบให้ตรงตามกําหนดเวลาในการจัดส่ง รวมท้ังให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน 
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในครั้งต่อไป (1.1-8-1) และ (1.1-8-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

1.1 8 ข้อ  5.00 8 ข้อ  8 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-1-1 (1) สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ : วิธีการและผลลัพธ์
1.1-1-1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันพุธ

ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
1.1-1-2 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-3 (1) สรุปโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธ์คณะเกษตร กําแพงแสน"
1.1-1-3 (2) แผนยทุธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551-2561
1.1-1-4 สรุปโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทํางบประมาณ” 
1.1-1-5 สรุปโครงการ “ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน” 
1.1-1-6 สรุปโครงการ “รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตร กําแพงแสน จากผู้ทรงคณุวุฒิ

ภายนอก” 
1.1-1-7 สรุปโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อจัดทาํเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-8 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ปี (2554-2558)
1.1-1-9 การเชื่อมโยงยทุธศาสตรค์ณะเกษตร กําแพงแสน กับยุทธศาสตร์ชองมหาวทิยาลยั 
1.1-1-10 สรุปโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ใน

ระยะ 4 ปี (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)”
1.1-1-11 (1) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-11 (2) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ 
1.1-1-11 (3) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ 
1.1-2-1 - สรุปโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน
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 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 4/2554  

  วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
1.1-2-2 นโยบายและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน (website) 
1.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 15/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน  (Strategy Map)
1.1-3-2 (1) - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 4/2554 

  วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
1.1-3-2 (2) - แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-3-2 (3) - แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ.2551-2561
1.1-4-1 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-4-1 (1) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชากฏีวิทยา 
1.1-4-1 (2) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
1.1-4-1 (3) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาปฐพีวิทยา 
1.1-4-1 (4) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาพืชไร่นา 
1.1-4-1 (5) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาพืชสวน 
1.1-4-1 (6) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาโรคพืช 
1.1-4-1 (7) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาส่งเสริมฯ 
1.1-4-1 (8) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาควิชาสัตวบาล 
1.1-4-1 (9) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ 
1.1-4-1 (10) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนกลางคณะเกษตร 

กําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการ
1.1-4-1 (11) แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานเลขานุการ 
1.1-5-1 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-6-1 (1) บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอให้จัดเตรียมและส่งการรายงานผลการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

1.1-6-1 (2) บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอให้จัดเตรียมการรายงานผลกาดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ครั้งที่ 2

1.1-6-1 (3) บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

1-1-6-2 (1) บันทึกข้อความ งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

1-1-6-2 (2) บันทึกข้อความ งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2

1.1-7-1  บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน

1.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 17/2554
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วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1.1-7-3 บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอส่งรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน

1.1-8-1  บันทึกข้อความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน

1.1-8-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 17/2554 
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

 ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.98 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...................รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554 2555
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 39.88/8= 4.98 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 7 5+1 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

63 65 90 64.29 5.00 

140
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0  

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

31 31 41 29.29 4.88 

140
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 6 7 6 5 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 5 5 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

    2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

    3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

    4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

    5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร

    6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)
    7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา

เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

    8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทกุระดับ
การศกึษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
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ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่
ประสานงานในการเปิดและปิดหลักสูตรของคณะวิชาต่างๆ  

กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มต้นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผลงานวิจัยสถาบันซึ่งมี
ประเด็นสําคัญอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
การสนับสนุนให้คําแนะนํานิสิต และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เสนอ
ร่างหลักฐานต่อที่ประชุมภาควิชา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะพิจารณา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแล้ว จึง
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติ
ให้เปิดสอนได้ตามกําหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฎตามคู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1-1-1 , 2.1-1-2) 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 17 
หลักสูตร ได้แก่  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
- วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
- วท.ม. (กีฏวิทยา) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร) 
- วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) 
- วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) (นานาชาติ) 
- วท.ม. (การปรับปรุงพันธ์ุพืช) 
- วท.ม. (ปฐพีวิทยา) 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการดิน) 
- วท.ม. (วิทยาการพืชสวน) 
- วท.ม. (การปรับปรุงพัน์และการผลิตสัตว์) 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
- ปร.ด. (กีฏวิทยา) 
- ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) 
- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) 
- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) (นานาชาติ) 
- ปร.ด. (ปรับปรุงพันธ์ุพืช) 
- ปร.ด. (พืชไร่) 
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2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการปิดหลักสูตร โดยกําหนดให้หลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอน
นับต้ังแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็
ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติ
ปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุมศึกษารับทราบการปิดหลักสูตร
ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร (2.1-2-1) 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 
ได้แก่ 

- วท.ม. (การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์) 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะเกษตร กําแพงแสน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกข้อ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรของคณะเกษตร กําแพงแสน ในปีการศึกษา 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 38 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการดําเนินการด้านประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-1) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีคณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลในด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะฯ (2.1-4-1) และ
ในแต่ละหลักสูตรได้กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน (2.1-4-2) เป็น
ผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ในการควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี   
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําหลักสูตร โดยให้มีการทําวิจัยสถาบัน 
และมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 
ท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร และนําผล
ที่ได้จากการวิจัยสถาบันมาประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรต่อไป (2.4-5-1) 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน 38 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.32 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (2.1-7-1) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวจิัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีนิสิตระดับปริญญาตรี 1,911 คน ระดับปริญญาโท แผน ก 295 คน 
ปริญญาเอก 83 คน คิดเป็นร้อยละ (378/2,289) 16.52 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (2.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.1 6 ข้อ  4 7  7

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาอนุมัติ 

2.1-1-2 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ 
และปฎิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม ่/หลักสูตรปรบัปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1-2-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

2.1-3-1 เล่มหลักสูตรคณะเกษตร กําแพงแสน

2.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน 

2.1.4-2 แผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสตูร 

2.1-5-1 วิจัยสถาบันในการขอปรับปรุงหลักสูตร

2.1-6-1 - 

2.1-7-1 รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2554

2.1-8-1 จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 63 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 123 คน ลาศึกษา
ต่อ 17 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 50 คน และปริญญาเอก 90 คน  

สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 123 คน 
ลาศึกษาต่อ 16 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 47 คน และปริญญาเอก 92 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
140
90 ×   =  64.29 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

64.29×   =  5.35  คะแนน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100 
140
90 - ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100
139
92  

               = 64.29 – 66.18 = -1.89 

  คะแนนที่ได้   =  5
12

-1.89×   =   -0.78 = 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.2 92 66.18 90 64.29 5.00 5.00 63.00 บรรล ุ 65.00

139 140 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.2 - -1.89 - 0 - - -

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.2 92 66.18  5.00 63.00  65.00

139  

หมายเหต ุ
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.2 -  - - - -

หมายเหตุ  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณเกษตร กําแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 31.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 123 คน ลาศึกษา
ต่อ 17 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน รองศาสตราจารย์ 38 คน และศาสตราจารย์ 3 
คน  

  สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 123 คน ลา
ศึกษาต่อ 16 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 39 คน รองศาสตราจารย์ 39 คน และ
ศาสตราจารย์ 3 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
140
41 ×   =  29.29 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

29.29×   =  4.88  คะแนน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    

 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100
140
41 - ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100
139
42   = 29.29 – 30.21 = -0.92 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

-0.92×   =   -0.76 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.3 42 30.21 41 29.29 5.00 4.88 31.00 ไม่บรรล ุ 31.00

139 140 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.3 42 30.21  5.00 31.00  31.00

139  

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณเกษตร กําแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

    3. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

    5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

    6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

    7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 ซึ่งดําเนินการตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของสถาบัน เพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีใน
มหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด (2.4-1-1)  
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกพนักงาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  (2.4-2-1) และได้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักถึง
บทบาทของการปฏิบัติงานในเชิงรุก (2.4-2-2)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2555 (2.4-3-1) การสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร ได้แก่การ
มอบโล่บุคลากรดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับอาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวัน
ครบรอบวันสถาปนาคณฯ วันที่ 18 มีนาคม 2555 (2.4-3-2)  

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพฒันา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบการติดตาม 

4.1 คณาจารย์นําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต เช่น รายงานการไปพัฒนาความรู้ของอาจารย์ (2.4-4-1) 

4.2 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้มีระบบการติดตามบุคลากรในการนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  (2.4-4-2) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขัอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (2.4-5-1) 

5.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (2.4-5-2) 
5.3 จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หนังสือและโปสเตอร์จรรยาบรรณอาจารย์ทั้ง 

10 ข้อ แจกให้อาจารย์ทุกท่าน และติดประกาศที่คณะฯ และภาควิชา) (2.4-5-3) 
5.4 แจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 

มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระที่ 5.3 เพื่อให้หัวหน้าภาควิชานําไปแจ้งและทาํความเข้าใจกับอาจารย์
และบุคลากรในภาควิชา  (2.4-5-4) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   (2.4-6-1) 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หารือในที่ประชุม เพื่อนําไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปีต่อไป  (2.4-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.4 7 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ  7 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.4-1-1 แผนอัตรากําลงั 4 ปี และแผนพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน 

2.4-2-1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงาน 

2.4-2-2 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

2.4-3-1 งานกฬีาวิทยาเขตกําแพงแสน

2.4-3-2 รูปถ่ายพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับอาจารย์ผู้มี
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

2.4-4-1 รายงานการไปพัฒนาความรู้ของอาจารย์

2.4-4-2 ใบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยพืช โดย นางอารีรัตน์ แดงกระจ่าง 

2.4-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขัอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (2.4-5-1) 

2.4-5-2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (2.4-5-2)

2.4-5-3 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-5-4 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 วาระที่ 5. 

2.4-6-1 งผง. 02 

2.4-7-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

    2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

    3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

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

    5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

    7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยมีการให้บริการ
เครือข่ายแบบไร้สาย และมีนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน ลงทะเบียนใช้งานกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 - โน๊ตบุ๊คและมอืถือ 4,373 เครี่อง 
 - พีซ ี 110 เครื่อง 
 - จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ  92 เครื่อง 

 รวมทั้งหมด 4,574 เครื่อง และมีจํานวน FTES รวมทุกระดับการศึกษาเท่ากับ 1,470.78 เท่ากับ 0.32 
FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1) 

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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วิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (2.5-2-1) 

3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (2.5-3-1) 

3.1 ห้องเรียน/บรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเกษตร กําแพงแสน มีความพร้อมด้านห้องเรียน/
บรรยาย  และห้องปฏิบัติการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการของนิสิตอย่างสมบูรณ์ เช่น 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ฯลฯ 

3.2  อุปกรณ์การศึกษา คณะเกษตร กําแพงแสน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนการ
เรียนการสอนในห้องเรียน/ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ  

3.3 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต วิทยาเขตกําแพงแสน มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ครอบคลุมพ้ืนที่วิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพักนิสิต/
บุคลากร  

4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) (2.5-4-1) 

4.1  ด้านงานทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการให้นิสิตลงทะเบียน และงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้ปกครอง  

4.2  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัด
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านอนามัยและรักษาพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและฉุกเฉิน ให้กับนิสิตและบุคลากร 

4.3  การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดให้มี
โรงอาหารสําหรับการจําหน่ายอาหาร และราคาเหมาะสมต่อการดํารงชีพของนิสิต  

4.4  สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดให้มีสนามกีฬา สําหรับการออก
กําลังกายของนิสิตและบุคลากร  

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบสาธารณูปโภค และมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบ
อาคาร มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารต่างๆ ของคณะฯ มีน้ําประชา และไฟฟ้ารอบบริเวณตึก (2.5-5-1) 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2554 (2.5-6-1)  

 1. ห้องสุมดแหล่งการเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งาน    4.08 
 2. การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต  3.98 
 3. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก      3.92  

4. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย     4.07 
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7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 แก่คณะเกษตร กําแพงแสน และ
คณะฯ ได้นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้ (2.5-
7-1) 

 7.1 ห้องเรียน จัดห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน และดูแลความสะอาดประจําห้องเรียน  
 7.2 ห้องปฏิบติการ จัดซื้อและดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 7.3 ห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ให้ทันสมัยมากขึ้น 
 7.4 การบริหารสถานที่อ่านหนังสือ หรือนั่งพักผ่อน โดยการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.5 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ  7 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต เปรียบเทียบกับจํานวน
FTES ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามคณะ 

2.5-2-1 โครงการฝึกอบรม 

2.5-3-1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (ดูสถานที่จริง)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.5-4-1 การลงทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานีอนามัย โรงอาหาร และสนามกีฬา

2.5-5-1 ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค

2.5-6-1 ผลการประเมนิการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

2.5-7-1 การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และดูสถานที่จริง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

    2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

    4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

    5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

    6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะเกษตร กําแพงแสน มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น 
วิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา เป็นต้น และได้กําหนดให้ทุกรายวิชาทําประมวลการสอน (Course Syllabus) โดยให้ระบุ
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1-1) โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ทําหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร (2.6-1-2) 

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรที่จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ตามแบบ มคอ. 2 ทุกรายวิชาต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์
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ภาคสนาม (มคอ. 4) รวมถึงให้มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิขาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 (2.6-2-1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะเกษตร กําแพงแสน ดําเนินการ ดังนี้ 

3.1  กําหนดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในทุก
หลักสูตร 

3.2  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  กําหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 
ได้แก่ วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ได้
กําหนดให้เรียนวิชาสัมมนา วิชาปัญาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (2.6-2-1)  

4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะเกษตร กําแพงแสน ได้มีการจัดให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มีการเชิญอาจารย์พิเศษมา
บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต รวมทั้งมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  (2.6-4-1) 

5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์คณะเกษตร กําแพงแสน มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จากการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เช่น โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบภายใน 4 ปี ของนิสิต (2.6-5-1) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา โดยนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่าย (http://eassess.ku.ac.th/) (2.6-6-1) เพื่อเป็นข้อมูลการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของ
อาจารย์  

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2.6-1-2) เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานของทุกหลักสูตร วางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนครบ (2.6.7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.6 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ  7 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.6-1-1 ตารางเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ประมวล
การสอน 

2.6-1-2 อาจารย์ประจําหลักสูตร  

2.6-2-1 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 

2.6-4-1 หนังสือเชิญ /โครงการดูงานนอกสถานที่

2.6-5-1 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบภายใน 4 ปี ของนิสิต

2.6-6-1 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต http://eassess.ku.ac.th 

2.6-7-1 มคอ. 5 และ มคอ. 6

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

    2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

    3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

    4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรอืที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

    5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

    6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

    7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สํารวจหรือวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ทุก ๆ 5 ปี ตามรอบระยะเวลา สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (2.7-1-1) 
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2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 ทุกหลักสูตร ได้นําผลจากการสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับและติดตาม  (รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบบในการเสนอขอ
ปรับปรุงทุกหลักสูตร) (2.7-2-1) 

3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ทุกหลักสูตร จัดเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการของคณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง วัสดุทางการศึกษา และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นิสิตเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสํานักหอสมุด ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากคณะและภาควิชา
ที่เกี่ยวข้อง (2.7-3-1) 

4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7-4-1) 

5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิต ที่จัดโดยคณะ 
และภาควิชาต่าง ๆ  (เว็ปไซด์คณะ, วิทยาเขต) เช่น พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ เป็นต้น (2.7-5-1) 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

แต่ละหลักสูตร มีรายวิชา ซึ่งให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ และรายวิชาอื่น ๆ  ของหลักสูตร ซึ่งผู้สอนมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร มีการ
วิพากษ์บทความ และสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัย รวมถึงการสนับสนุนให้นิสิตจัดทําบทความวิจัย ที่สามารถ
ตีพิมพ์ได้ ส่งไปยังวารสารต่าง ๆ ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นอกจากนี้นิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ได้ตาม
โครงการที่จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา (จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย) (2.7-
7-1)  
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และในปีการศึกษา 2554 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตร กําแพงแสน มีการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความจากวิทยานิพนธ์ จํานวน 39 เรื่อง (2.7-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.7 6 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ  6 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.7-1-1 โครงการวิจัยสถาบัน
2.7-2-1 หลักสูตรที่ได้รบัการอนุมัติ
2.7-3-1 เอกสารแสดงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคณุลักษณะของ

บัณฑิต จากเว็บไซต์
2.7-4-1 เอกสารแสดงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2.7-5-1 กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-7-1 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.7-7-2 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

    2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

    3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

    4. มีการประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ  
ตัวบ่งชี้ 

    5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต และคณะฯ ได้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 5.1 (2.8-1-1) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะฯ กําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 
1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ต้องการส่งเสริม ไปยังผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ โดยการแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 5.1 (2.8-1-1) และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ส่งให้บุคลากรทุกคน 
(2.8-2-1) และในปีการศึกษา 2554 ได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 
5.3 (2.8-2-2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน web site และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (2.8-2-3)  
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3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

 ในปีการศึกษา 2554 สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการพบผู้ปกครองนิสิตช้ันปี 1 2) 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1 3) โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 4) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร และฉลอง
บัณฑิต 5) โครงการปัจฉิมนิเทศ ช้ันปีที่ 4 โดยแต่ละโครงการได้กําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จทุก
โครงการ (2.8-3-1) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 โครงการที่คณะเกษตร กําแพงแสน จัดกิจกรรมมีการประเมินผลโครงการ ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ครบทุกโครงการลรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ (2.8-4-1) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาต ิ

 ในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับรางวัลผู้
มีคุณธรรม จรยิธรรม ดีเด่น ภายใต้โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 (2.8-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2.8 4 ข้อ  4 คะแนน 4 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหตุ :   
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 5.1 

2.8-2-1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 5 ข้อ 1

2.8-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 5.3 

2.8-2-3 Web site และรูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 

2.8-3-1 1) โครงการพบผู้ปกครองนิสิตช้ันปี 1 
2) โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1  
3) โครงการบณัฑิตยุคใหม ่ 
4) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร และฉลองบัณฑิต  
5) โครงการปัจฉิมนิเทศ ช้ันปีที่ 4  

2.8-4-1 ผลการประเมนิโครงการในข้อ 2.8-3-1 คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ 

2.8-5-1 รางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 ผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ....................รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 ข้อ 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรี 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

    2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต

    3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

    4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

    5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการจัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้ีวิตแก่นสิิต 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ช้ันปีที่ 1-4 เพื่อให้คําปรึกษาทางด้าน
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  (3.1-1-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการปฐมนิเทศและพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-2) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนสิิต 

สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน มีบอร์ดประชาสัมพันธ์และ web site ที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อศิษย์เก่า เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ข่าวสารวิชาการ ข่าวสารการรับสมัคร
งาน ประกาศต่างๆ  นอกจากนี้การจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ internet web site ของภาควิชา โดย
จัดให้มีพ้ืนที่ข่าวสารสําหรับศิษย์เก่า กระดานสนทนา และทําเนียบรุ่น Facebook (3.1-2-1) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

คณะเกษตร กําแพงแสน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต ทั้งในระดับคณะ และภาควิชา (3.1-3-1) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน มีบอร์ดประชาสัมพันธ์และ web site ที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อศิษย์เก่า เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ข่าวสารวิชาการ ข่าวสารการรับสมัคร
งาน ประกาศต่างๆ นอกจากนี้การจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ internet web site ของภาควิชา โดย
จัดให้มีพ้ืนที่ข่าวสารสําหรับศิษย์เก่า กระดานสนทนา และทําเนียบรุ่น Facebook (3.1-2-1) 
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5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ิษย์เก่า 

คณะเกษตร กําแพงแสน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้ศษิย์เก่า เช่น โครงการแนวทางแห่ง
อาชีพ ด่ังประทีปส่องทางศิษย์เก่า (3.1-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําประเมินผลการให้บริการในข้อ 1-3 ดังนี้  

1)  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

 - รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-6-1) 

2)  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

 - ผลการประเมิน web site คณะเกษตร กําแพงแสน (3.1-6-2) 

3)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต (3.1-6-3) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยการนําผลที่ได้จากการประเมินนั้น มาหารือร่วมกันในที่ประชุมเพื่อ
พัฒนาการจัดบริการดังกล่าวให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต (3.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

3.1 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ  7 ข้อ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ช้ันปีที่ 1- 4

3.1-1-2 โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลขา่วสาร web site ประกาศ 

3.1-3-1 โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต

3.1-5-1 โครงการแนวทางแห่งอาชีพ ด่ังประทีปส่องทางศิษย์เก่า 

3.1-6-1 ผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-6-2 ผลการประเมนิ website 

3.1-6-3 ผลการประเมนิโครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ

3.1-7-1 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

    2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

    3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

    4. มีการสนับสนนุให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งที่จัดโดยคณะฯ และโดยภาควิชา 
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา (3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

 ในการดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ของนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน จะต้องมีการวางแผนตาม 
PDCA ประกอบด้วย โครงการ หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งนิสิตส่วน
ใหญ่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในการจัดทําเอกสารดังกล่าว คณะเกษตร กําแพงแสน จึงมีการจัดโครงการอบรมการ
บริหารจัดการโครงการ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนและจัดทําโครงการ (3.2-2-1) 
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3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ทั้ง 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี ดังนี้ (3.2-3-1) 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการสืบสานตํานานเกษตร (จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและแนะนําสถานที่คณะเกษตร กพส.) 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โครงการรวมในเกษตร Big Cleaning-Day 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปี 2554 

5. กิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการดุริยางคศิลป์และการแสดงหน้าคณะฯ ครั้งที่ 1 (Aggie Road)  

 และ 2 ประเภทสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

 (3.2-3-2) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 คณะเกษตร กําแพงแสน สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 
และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยเข้าร่วมแข่งขันด้านกีฬาและด้านวิชาการ ในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ 
(3.2-4-1) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ 

 หน่วยกิจการนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิต เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (3.2-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของปีการศึกษา 2555 (3.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้าหมาย 2555

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

3.2 6 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ  6 ข้อ

 

 

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.2-1-1 แผนกิจกรรมนสิิตคณะเกษตร กําแพงแสน

3.2-2-1 โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ

3.2-3-1 โครงการระดับปริญญาตรี
3.2-3-2 โครงการระดับบัณฑิตศึกษา
3.2-4-1 โครงการ 4 จอบ แห่งชาติ
3.2-5-1 รายงานการประชุมหน่วยกิจการนิสิต 
3.2-6-1 แผนการจัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2555
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

    2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแกอ่าจารย์ที่ปรึกษา

    3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสติ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

    4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี

    5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้มีคําสั่งคณะเกษตร กําแพงแสน ที่ 69/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กําแพงแสน โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่  

 1. เพื่อเตรียมและให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. ประสานงานร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 3. ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  
 4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจาร์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3-1-1) 

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา เช่น แบบฟอร์มต่างๆ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 คณะเกษตร กําแพงแสน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2554 จํานวน (3.3-3-1) และยังได้จัดโครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทัศนระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต (3.3-3-2) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจําปีการศึกษา 2554 (3.3-4-1) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          71 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จากการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กําแพงแสน นั้น ฝ่ายการศึกษาได้นําแจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 6.4 และที่ประชุมได้มีมติมอบรองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ให้ความรู้ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีแก่คณาจารย์ของคณะฯ (3.2.5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

3.3 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-1 แบบฟอร์มต่างๆ 

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 

3.3-3-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554

3.3-4-1 แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กําแพงแสน ปี 2554

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 6.4

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          72 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
..............ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...............รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้ 5.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 5.00  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 250,000 270,000 51,959,100 402,783.72 5.00 

129
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

    2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
    3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
    4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
    5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

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

คณะ

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-1) มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และ   
กลยุทธ์ด้านการวิจัยในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (4.1-1-2) 
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2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
ดังนี้ (4.2-2-1) 

2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให้นิสิตต้องทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเป็นส่วน
หนึ่งของทีมวิจัยของอาจารย์ 

2.2 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ  
2.3 อาจารย์มีการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และการเป็นที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ปริญญาโท เอก  

3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

3.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย เป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์ 
โดยออกเป็นประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าใน
ฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (4.1-3-1) และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (4.1-3-2) และ
การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมทั้งกําหนดให้รายงานโดยกรอกข้อมูลในระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนทาง
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th (4.1-3-3) 

3.2   ในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย คณะเกษตร กําแพงแสนได้แจ้งให้ทุก
ภาควิชาทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 5.3 (4.1-3-4) และในระดับ
ภาควิชา ได้มีการแจ้งให้อาจารย์ทราบในที่ประชุมภาควิชา (4.1-3-5) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา นําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  (4.1-4-1) 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
(4.1-5-1) 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
คณะเกษตร กําแพงแสน มีห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง โรงเรือนปลูกทดลอง และจัดหาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการวิจัย จัดหาตําราและเอกสารที่เกี่ยวข้องบริการแก่คณาจารย์และนิสิต  

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
มีสํานักหอสมุด เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล โดยได้พัฒนาการบริการและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการวิจัย  

-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
มีถังดับเพลิงในห้องปฏิบัติการ  
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-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ มาบรรยายเรื่องงานวิจัย  

-  มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
มีการจัดการด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย และงานสร้างสรรค์  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ (4.1-6-1) 
และเรื่องของการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ (4.1-6-2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ  

และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.1 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ  7 ข้อ

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.1-1-1 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะเกษตร กําแพงแสน

4.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 2561

4.1-2-1 แผนการสอน และ มคอ. 3 รายวิชา 02031484, 02031498 และ 01008573 

4.1-3-1 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย   

4.1-3-2 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

4.1-3-3 เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th ระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

4.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 5.3 

4.1-3-5 รายงานการประชุมภาควิชา

4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 4.6 

4.1-5-1 มีการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ 

4.1-6-1 ผลการประเมนิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 

4.1-6-2 ผลการประเมนิโครงการสนับสนุนงานวิจัยในระดับปริญญาตรี

4.1-7-1 รายงานการประชุมภาควิชาสัตวบาล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

    2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

    4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

    5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่
และตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจึย ดังนี้  

1.1  มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามประกาศคณะเกษตร กําแพงแสน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (4.2.1-1) และมีการมอบรางวัลสําหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ (4.2-1-2) 
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1.2  ในปี 2554 คณาจารย์ของคณะเกษตร กําแพงแสน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จํานวนมาก (4.2-1-3) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะฯ และภาควิชา มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ดูแลรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจง่าย นําเสนอให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และนําไปใช้ โดยเฉพาะในงาน
เกษตร กําแพงแสน ในจัดในช่วงวันที่ 3 – 10 ธันวาคม ทุกปี และมีการจัดเวทีเพื่อให้ความรู้จากการวิจัยที่หน้าคณะ
เกษตร กําแพงแสน (4.2-2-1) 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
หลายช่องทาง เช่น web site การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ในงานเกษตร กําแพงแสน (4.2-3-1) 

4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ตัวอย่างเช่น บริษัทโคลส (ประเทศไทย) จํากัด ได้นําความรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืชของ รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ไปใช้ประโยชน์ใกนารพัฒนาศักยภาพงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
(4.2-4-1)  

5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะเกษตร กําแพงแสน ดําเนินการในเรื่องนี้โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 (4.2.5-1) 
และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประดยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-2) 

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

6.1 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLOKU) ภายใต้งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการ
วิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยประสานงานยกร่างคําขอ และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการคําขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ยืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประชาสัมพันธ์ แผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางสื่อต่าง  

6.2 ในปี 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการยื่นจดสิทธิบัตร จํานวน 15 เรื่อง (4.2-6-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.2 6 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ   6 ข้อ

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.2-1-1 ประกาศคณะเกษตร กําแพงแสน เรื่อง หลกัเกณฑ์การสนบัสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

4.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 1.2 

4.2-1-3 สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  

4.2-2-1 เล่มสรุปงานเกษตร กําแพงแสน

4.2-3-1 web site และการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ในงานเกษตร กําแพงแสน  

4.2-4-1 หนังสือขอบคุณจากบริษัท โคลส (ประเทศไทย) จํากัด

4.2-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 

4.2-6-1 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  250,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ รวมท้ังหมด 51,959,100 บาท มี
อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 123 คน ลาศึกษาต่อ 17 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 6 
คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 129 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

   =  
129

51,959,100   บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

402,783.72×   =  11.19 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.3 52,848,767.66 412,881.00 51,959,100 402,783.72 5.00 5.00 250,000 บรรลุ 270,000

128 129
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

4.3 52,848,767.66 412,881.00  5.00 250,000  270,000
128  

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.3-1-1 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.3-1-2 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย.................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.................รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบ
ปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

    2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

    3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

    4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหต:ุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่า
ด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม (5.1-1-1)  และมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-1-2) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 โดยแต่ละภาควิชามีการจัดทําแผนการสอนโดยการสอดแทรกความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ เช่น  

 - ภาควิชาโรคพืช ได้เปิดรายวิชา 02031371 หลักการป้องกันกําจัดโรคพืช 02031372 คลินิกสุขภา
พืช II และ 02031481 การวินิจฉัยโรค เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่คลินิกสุขภาพพืช เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักโรคพืชที่ดีสามารถนําเทคนิคการวินิจฉัยและการปฏิบัติงานด้านโรคพืชไปปรับใช้ใน
เหตุการจริงได้ (5.1-2-1) 

 - ภาควิชาพืชสวน มีศูนย์วิทยาการกล้วยไม้และสวนกล้วยไม้ไพบูลย์ไพรีพ่ายฤทธ์ิ โดยทางศูนย์ได้นํา
ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน ในปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ วิทยาการ
กล้วยไม้ พืชพรรณอภิรมย์ และการตกแต่งสถานที่ (5.1-2-2) 

 - ภาควิชาสัตวบาล มีการนําตัวอย่างวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ มาใช้กับการเรียนการสอน และการ
ฝึกงานของนิสิต (5.1-2-3)  
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3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 - ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้นําโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือ
ติดท้ายรถไถเดินตามสําหรับเกษตรกรรายเล็ก มาถ่ายทอดโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาวิชาการ 
ฝึกอบรม “เทคนิคการปลูกอ้อยและเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย” ให้กับพนักงานของบริษัทน้ําตาลไทยรุ่งเรือง 
(5.1.3-1) 

 - ภาควิชาสัตวบาล มีการนําปัญหาจากเกษตรกรที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเลี้ยงไส้เดือนโดยมูลสัตว์วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ขยะจากตลาดหรือชุมชน เพื่อให้ไส้เดือนช่วยย่อยสลาย
ขยะเหล่านี้แล้วนํามูลและของเหลวจากการขับถ่ายของไส้เดือนมาใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน แล้ววางแผนการวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือนน้ําเงินและการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือน
แอฟริกา และให้นิสิตปริญญาตรีทําปัญหาพิเศษในงานวิจัยเรื่องดังกล่าว (5.1.3-2) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 จากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเกษตร 
กําแพงแสน ได้จัดทําประเมินผลความสําเร็จของการบูรณางานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการการสอน
และการวิจัย ทั้งในงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานบริการทาง
วิชาการที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป (5.1-4-1) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 

- ภาควิชาสัตวบาล มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งงานของห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ที่บูรณาการกับการฝึกงาน และงานวิจัยที่
บูรณากับปัญหาพิเศษของนิสิต (5.1-5-1) 

  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

5.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

5.1 6 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551    

5.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ

5.1-2-1 รายวิชา 02031371 หลักการป้องกันกําจัดโรคพืช 02031372 คลินกิสุขภาพืช II และ 
02031481 การวินิจฉัยโรค 

5.1-2-2 รายวิชาวิทยาการกล้วยไม้ พืชพรรณอภิรมย์ และการตกแต่งสถานที่   

5.1-2-3 การนําตัวอย่างวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ มาใช้กับการเรียนการสอน และการฝึกงานของนิสิต

5.1-3-1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตาม
สําหรับเกษตรกรรายเล็ก 

5.1-3-2 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือนน้ําเงินและการศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือนแอฟริกา 

5.1-4-1 ผลการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

5.1-5-1 มคอ. 4 และ มคอ. 6 รายวิชา 02033299 การฝึกงาน
มคอ. 3 และ มอค. 5 รายวิชา 02033498 ปัญหาพิเศษ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

    2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

    3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

    4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

    5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทําแผนการให้บริการวิชาการ 
ดังนี้ 

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยการส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามกลับ หรือโดยการพิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพื่อประกอบการจัดทําแผนบริการวิชาการ (5.2-1-1) 

- ภาควิชาสัตวบาล มีการสํารวจความต้องการด้านการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์ 
(5.2-1-2) และได้จัดทําการประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับ แจกในงานเกษตร กําแพงแสน และที่เว็บไซต์ของภาควิชา 
สัตวบาล เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการให้บริการ การส่งตัวอย่าง การเข้ารับบริการ การติดต่อสอบถามข้อมูล  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์พิเศษ (5.2-2-1)  
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การสร้างความเข้มแข็งของชุนชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยขอร่วมจัดงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย 54 ในงานเกษตรกําแพงแสน ปี 2554 (5.2-2-2) 

3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ เช่น  

 - การประเมินด้านการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์ ซึ่งได้นําผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ประโยชน์ด้านการคํานวณ (5.2-3-1) 

 - การประเมินโครงการงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย ปี 2554 

4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง 
แม่นยํา เที่ยงตรง และเป็นที่น่าเชื่อถือ และบริการรวดเร็ว (5.2-4-1) และนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการ
จัดงานในปีต่อไป (5.2-4-2) 

5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 โดยความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับ บริษัท บี. เอฟ. ฟีด จํากัด ได้ส่งพนักงานของบริษัทเข้า
ฝึกอบรมการวิเคราะห์หาปริมาณแป้งในมันสําปะหลัง (5.2-5-1) การร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสัตวบาล 
งานเกษตร กําแพงแสน ได้แก่ การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ และน้ํายาทดสอบอย่าง
ง่ายๆ และการแสดงโปสเตอร์ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (5.2-5-2) การเป็นวิทยากรด้านอาหาร
สัตว์ของอาจารย์/บุคลกรภาควิชาสัตวบาล (5.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

5.2 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.2-1-1 แบบสํารวจการแจกท่อนพันธ์ุ และเมล็ดพันธ์ุ

5.2-1-2 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

5.2-2-1 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์พิเศษ

5.2-2-2 หนังสือขอร่วมจัดงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย ปี 2554

5.2-3-1 ผลการประเมินด้านการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์   
5.2-3-2 ผลการประเมนิโครงการงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย ปี 2554 

5.2-4-1 รายงานการประชุมภาควิชาสัตวบาล ครั้งที่ 1/2554 หัวข้อ 1.2 

5.2-4-2 รายงานการประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน ครั้งที่ 7/2554

5.2-5-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการฝึกการวิเคราะห์แป้งในมันสําปะหลังและเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

5.2-5-2 ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสัตวบาล 

5.2-5-3 หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย...................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..................รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

    2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

    3.  มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

    4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) (6.1-1-1) และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-2) 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามประกาศข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (6.1-2-1) โดยกําหนดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านพัฒนาคุณธรรมและสนับสนุนให้
แต่ละภาควิชา มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต 
โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนิสิต ตัวอย่างเช่น (6.1-2-1) 

2.1 รายวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ภาควิชากีฏวิทยา 
2.2 โครงการธรรมะนําใจ โครงการพืชสวนรวมใจทําบุญตักบาตร 
2.3 รายวิชา 02040551 จริยธรรมวิชาชีพพฤกษแพทย์  
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2.4 รายวิชา 02033302 ปศุสัตว์กับวิถีชีวิตไทย  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลายช่องทาง 
ได้แก่ website คณะฯ web site ภาควิชา จดหมายข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (6.1-3-1) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 หลังจากการดําเนินโครงการต่างๆ แล้ว คณะเกษตร กําแพงแสน มีการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ โดยใช้แบบประเมินผลของแต่ละโครงการ ส่วนการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต จะมีการรายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 (6.1-4-1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของนิสิต รวมถึงแนวทางแก้ไขใน
การดําเนินงานครั้งต่อไป ของแต่ละโครงการไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1) 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

- 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

6.1 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

6.1-1-2 แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (งผง.02)

6.1-2-1 - รายวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ภาควิชากีฏวิทยา 
- โครงการธรรมะนําใจ โครงการพืชสวนรวมใจทําบุญตักบาตร 
- รายวิชา 02040551 จริยธรรมวิชาชีพพฤกษแพทย์  
- รายวิชา 02033302 ปศุสัตว์กับวิถีชีวิตไทย 

6.1-3-1 website คณะฯ web site ภาควิชา จดหมายข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

6.1-4-1 มคอ. 5 

6.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงโครงการและวิชาเรียน (มคอ. 5)

6.1-6-1 - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย...................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.................รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 6 7 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

    2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

    3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

    4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

    5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน และมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตรา 33 
ดังนี้ (7.1-1-1) 
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(1) วางนโยบาย และแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
(5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
(7) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
(8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (7.1-1-2) 

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

 2.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) รวมทั้งการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนตามกระบวนการพัฒนาแผนในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (7.1-2-1) 

 2.2 สําหรับการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะฯ มีแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (7.1-2-2) 

3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

 ผู้บริหารคณะเกษตร กําแพงแสน มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการพิจารณาหรือ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (7.1-3-1) และหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คณะฯ ได้จัดส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ (7.1-3-2) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 4.1 โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีหัวหน้าภาควิชา
เป็นกรรมการ (7.1-3-1) นอกจากกนี้ยังมีการแต่งต้ังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ (7.1-4-1)  

 4.2 มีการประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ทุกวันจันทร์ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อติดตามงานด้านต่างๆ  

 4.3 คณะฯ จัดให้มี “สายตรงคณบดี” เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ และบุคคลภายนอกสามารถให้
ข้อมูลในทุกด้านได้โดยตรงกับคณบดี (7.1-4-2) 

 4.4 ผู้บริหารสามารถรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของบุคลากร จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายใน
คณะฯ เช่น งานวันสถาปนาคณะฯ ทุกวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี งานแสดงมุทิตาจิต ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม 
– เมษายน ของทุกปี งานเลี้ยงขอบคุณอดีตผู้บริหาร งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา (7.1-4-3) 
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 โดยในวันดังกล่าวนอกจากบุคลากรมาร่วมงานพบปะพูดคุยในทุกประเด็นแล้ว ยังมีอาจารย์อาวุโสของ
คณะฯ มาให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ด้วย  

4.5 การจัดประชุมบุคลากร (7.1-4-4) 
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณบดีพบบุคลากร 
 4.6 กล่องรับความคิดเห็นให้บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกสามารถเสนอความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารได้ หรือเป็นช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้บริหารได้ 
 4.7 คณบดีพบผู้นํานิสิต  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายมีการประชุม
กรรมการและผู้ร่วมงานเป็นประจํา เช่น คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ (7.1-5-1) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารคณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง โดยกําหนด
เป็นปฏิทินการประชุมแจกให้ทุกท่านรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติงาน และสามารถติดตาม วางแผน และพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา (7.1-6-1) 

2. หลักประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารคณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับทราบ และมีความเข้าใจร่วมกัน โดยมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 (7.1-6-2) 

3. หลักการตอบสนอง 

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ตะหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและประเทศชาติ โดยสนับสนุนให้มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจวิเคราะห์อาหาร
สัตว์ และตรวจวินิจฉัยสุขภาพพืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศ (7.1-6-3) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ แสดงความรับผิดชอบและสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ โดยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ด้วยการแจกกล้าพันธ์ุดีต่างๆ และช่วยทําความสะอาด 
ซ่อมแซม บริจาคอุปกรณ์ที่จําเป็นให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา (7.1-6-4) 

5. หลักความโปร่งใส 

  ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ บริหารงานด้วยความโปร่งใส เห็นได้จากการรายงาน
ข้อมูลด้านการเงิน ให้บุคลากรทราบเป็นระยะๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน (7.1-6-5) 
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6. หลักการมีส่วนร่วม 

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับ
บุคลากร มีกิจกรรมทําร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น โครงการผู้บริหารพบบุคลากร  
โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กําแพงแสน (7.1-6-6) 

7. หลักการกระจายอํานาจ 

 ผู้บริหารคณะฯ มีการแต่งต้ังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เพื่อให้สามารถดําเนินการในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7.1-6-7) 

8. หลักนิติธรรม 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการบริหารเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ประกาศไว้ และดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2554 บุคลากรของ
คณะฯ ไม่มีการกระทําที่ผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (7.1-6-8) 

9. หลักความเสมอภาค 

 ในการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในคณะฯ ไม่มีการเลือกชายหรือหญิง หรือฐานะทางเศรษฐกิจ 
(7.1-6-9) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

 ผู้บริหารนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร เพื่อให้ได้ความเห็น
พ้องโดยเอกฉันนท์ (7.1-6-10) 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน จัดให้มีการประเมินการบริหารงาน ดังนี้ 

7.1 คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ประเมินตนเอง (7.1-7-1) 
7.2 คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสํานักงาน

เลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน (7.1-7-2) 
7.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินการบริหารงานของคณบดี ผ่านทาง web site โดยบุคลากรและ

นิสิต (7.1-7-3) 
โดยการประเมินทั้งหมด ได้นําผลแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนําไป

วางแผนพัฒนาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับต่อไป (7.1-7-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.1 5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.1 5 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ  7 ข้อ

หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ปีการศึกษา 2554

7.1-1-2 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน 

7.1-2-1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

7.1-2-2 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปี 2554 

7.1-3-2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปี 2554 

7.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

7.1-4-2 สายตรงคณบดี 

7.1-4-3 โครงการวันสถาปนาคณะฯ โครงการแสดงมุทิตาจิต โครงการงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร 
โครงการงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา 

7.1-4-4 การจัดประชุมบุคลากร

7.1-5-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

7.1-6-1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ

7.1-6-2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและการ
รายงานผล 

7.1-6-3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คลินิกสุขภาพพืช

7.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่14/2554 วาระที่ 1.5 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.1-6-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 วาระที่ 4.3 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

7.1-6-6 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และโครงการคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กําแพงแสน

7.1-6-7 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

7.1-6-8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตรา 33 อํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ 

7.1-6-9 ประกาศรับสมคัรงาน

7.1-6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 13/2554 วาระที่ 1.1 

7.1-7-1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ

7.1-7-2 สรุปผลการประเมินหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

7.1-7-3 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  

7.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วาระที่ 5.2 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

    2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

    3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

    4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

    5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

โดยการให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดทํา มคอ. ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
ด้านการวิจัย โดยการจัดอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการประมวลผลทางสถิติของข้อมูลงานวิจัยให้กับบุคลากรและ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (7.2-1-1) 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  โครงการจัดทํา มคอ. กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ ส่วนโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการ
ประมวลผลทางสถิติของข้อมูลงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต (7.2-1-1) 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 มีการเชิญบุคลากรที่มีความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacic Knowledge) มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (7.2-3-1) (7.2-3-2) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 การรวบรวมประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ในรูปแบบเอกสารคู่มือการจัดทํา มคอ. ตามที่กอง
บริการการศึกษา มก. กําหนด และแผ่นซีดีโปรแกรม R เพื่อประมวลผลทางสถิติของข้อมูลงานวิจัย (7.2-4-1) (7.2-
4-2) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 โดยอาจารย์ทุกท่านได้จัดทํา มคอ. ต่างๆ ครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร และมีอาจารย์/บุคลากร/
นิสิต ใช้โปรแกรม R ในการประมวลผลทางสถิติของข้อมูลงานวิจัย (7.2-5-1) (7.2-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.2 4 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.2-1-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2

7.2-3-1 การจัดการองค์ความรู้ มคอ.

7.2-3-2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R เพื่อการประมวลผลทางสถิติของข้อมูล
งานวิจัย 

7.2-4-1 คู่มือการจัดทํา มคอ. (web site กองบริการการศึกษา)

7.2-4-2 แผ่นซีดีโปรแกรม R 

7.2-5-1 มคอ. ในหลักสตูรต่างๆ

7.2-5-2 การใช้โปรแกรม R เพื่อการประมวลผลทางสถิติของข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/บุคลากร/
นิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

    2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

    3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

    4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

    5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด

ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการการศึกษา 

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ภายในคณะฯ  และยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รู้จักประยุกต์ใช้สารสนเทศในด้านการวางแผนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา (7.3-1-1) 

2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะฯ 
เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านบุคคล ด้านการเงิน และยังสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (7.3-2-1) 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้มอบหมายให้หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ออกแบบ
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (7.3-3-1) 

4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 จากการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้กําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ระบบสารสนเทศต่อไป ดังรายงานการประชุมหน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2554 (7.3-4-1) 
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5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) นิสิต บุคลากร และหลักสูตร (7.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.3 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.3-1-1 แผนงานระบบสารสนเทศคณะเกษตร กําแพงแสน

7.3-2-1 ระบบสารสนเทศ ด้านการจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

7.3-3-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

7.3-4-1 รายงานการประชุมหน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่2/2554 

7.3-5-1 ส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

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

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

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ

    3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

    4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

    5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2555 โดยมีคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นรอง
ประธานกรรมการ หัวหน้าภาควิชาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ (7.4.1-1) 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของคณะ 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนที่สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิเคราะห์ รวบรวมความเสี่ยง ที่
ครอบคลุมทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านความครบถ้วน ถูกต้อง และด้านกฎหมาย 
รวมถึงหลักธรรมาภิบาล จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริหารงานวิจัย และด้านการบริหารงานบุคคล (7.4.2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดบัความเสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะหใ์น
ข้อ 2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย (7.4-3-1) โดยกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งกําหนดเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพ 5 ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้กําหนดเกณฑ์ระดับของความเสี่ยง ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และน้อย 

โดยกรรมการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดในอนาคต และประเมินความรุนแรง
ของผลกระทบ โดยประเมินความรุนแรงถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อ
กรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับของความ
เสี่ยงเพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร โดยจัดเรียงลําดับจากลําดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
และน้อย (7.4-3-2) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นําปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด 
และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทราบได้ว่าความเสี่ยงใดเป็น
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน โดยจัดเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อยแล้ว คณะ
กรรมการฯ ได้กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับปานกลางและน้อย ดังนั้นจึงเลือกความเสี่ยงระดับสูง
มาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-2-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน เพื่อติตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (7.4.5-1) และได้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 
16/2554 (7.4-5-2) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขอให้หน่วยงานดําเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อม
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายใน ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้เห็นชอบให้
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่อไปนี้ ด้านการพัฒนานิสิต หลักสูตร บริการวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร โดยพิจารณาจากแผนการปฏิบัติราชการ (7.4.5-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

7.4 6 ข้อ  5 คะแนน 6 ข้อ  6 ข้อ

หมายเหตุ :   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตร กําแพงแสน 

7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตร กําแพงแสน

7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

7.4-3-2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

7.4-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 16/2554 วาระที่ 5.1 

 
 
 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย ..... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.....รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554
  

2555
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 
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ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อแสดงแหล่งที่มาทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา และการสนับสนุนการดําเนินงานแต่ละภารกิจ และเงินายได้ของ
คณะฯ ที่ได้จากการแสวงหารายได้หลักเพื่อการพัฒนาตนเอง และตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของ
สังคม และจากแหล่งอื่นๆ  (8.1-1-1) 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

คณะเกษตร กําแพงแสน จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยการแสวงหางบประมาณและแหล่งทุน 
จากการให้บริการเช่าพ้ืนที่ จากการให้บริการยานพาหนะ จากการบริการวิชาการด้านการผลิตสื่อและสารสนเทศ  
(8.1-2-1) จากโครงการพัฒนาวิชาการ ที่มีการจัดสรรอย่างชัดเจน มาสนับสนุน เพื่อรองรับการบริหารภารกิจของ
หน่วยงานในทุกด้าน มีการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (8.1-2-2) จัดทําแผนการใช้เงินโดยมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 (8.1-2-3) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภท
รายรับ-รายจ่าย เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเงินทดรองราชการในวงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อให้
คณะเกษตร กําแพงแสน มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเพื่อใช้จ่าย และรายงานเงินคงเหลือประจําวันให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นปัจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทั้งเงินรายได้ และเงินฝาก
ธนาคารทดรองราชการของคณะเกษตร กําแพงแสน ประจําทุกเดือน (8.1-2-4) และยังกระทบยอดเงินฝากกับกอง
คลังเป็นประจําทุกเดือน (8.1-2-5) โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน และมีการกระทบยอดกับบัญชีเงินรับฝาก
ของภาควิชา เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส (8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการต่างๆ (8.1-3-1) 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ มีการ
แจ้งยอดเงินคงเหลือ เพื่อให้ทราบการเบิกจ่าย มีการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้ทันกับการปิดงบประมาณ มีการจัดทํางบรายรับ-รายจ่าย ประกอบด้วยงบดุล งบรายรับ-
รายจ่าย รายงานเจ้าหนี้เงินรายได้ ลูกหนี้เงินทดรองราชการ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1-4-1)  เพื่อเสนอ
ผู้บริหารประจําวัน และรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินไตรมาสแก่คณะกรรมการประจําคณะฯ ปีละ 2 
ครั้ง (8.1-4-2) 

5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
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 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน โดยนํารายรับ-
รายจ่าย มาวิเคราะห์การใช้เงิน เพื่อนําข้อมูลการใช้เงินมาปรับแผนการใช้เงินรายได้ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
ประจําปี (8.1-5-1) 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และดําเนินการ
ตรวจสอบทุกปีงบประมาณ โดยเชิญผู้ตรวจสอบจากสํานกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้า
มาร่วมในการตรวจสอบด้วย เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (8.1-6-1) 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่ ระบบงบประมาณ (BUDGET) (8.1-7-1) 
ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกตามแผนงาน หน่วยงาน ทําให้สะดวกรวดเร็ว 
และใช้ระบบ Intranet ในการบันทึกทะเบียนคุมเงินรายได้ของคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ทราบข้อมูลการเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ และใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจในการใช้เงินรายได้ (8.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

8.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

8.1 8 ข้อ  5 คะแนน 8 ข้อ  8 ข้อ

หมายเหตุ :   

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร เอกสารหลักฐาน

8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะเกษตร กําแพงแสน 

8.1-2-1 การจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน (ใบนําฝากเงินรายได้จากการผลิตสือ่ ค่าเช่าสถานที่)

8.1-2-2 โครงการพัฒนาวิชาการ

8.1-2-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงิน
รายได้ พ.ศ. 2545 

8.1-2-4 งบประทบยอด (เงินทดรองราชการคณะเกษตร กําแพงแสน) 

8.1-2-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจง้ยอดเงินคงเหลือ

8.1-2-6 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจง้ยอดเงินรายได้คงเหลือ

8.1-3-1 งผง. 01 และ งผง.02

8.1-4-1 รายงานทางการเงิน เช่น งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย รายงานเจ้าหนี้เงินรายได้ ลูกหนี้เงินทด
รองราชการ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

8.1-4-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 ไตร
มาสที่ 1 (ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2553 ) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มนีาคม พ.ศ. 2554) 

8.1-5-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2554 

8.1-6-1 บันทึกข้อความ เรื่อง แผนการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเงินรายได้ และการ
บริหารงานพัสดุของหน่วยงาน 

8.1-7-1 ระบบงบประมาณ (BUDGET)

8.1-7-2 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ปี 2554
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย...............ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.............รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9 9 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

    2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

    3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

    4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจดัส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 

    5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกีาร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ใช้ระบบประกันคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล้องกันพันธ
กิจของคณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ (9.1-1-1) โดยมีตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้าร่วม
ประชุม (9.1-1-2) และจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ คณะฯ ได้จัดทําคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2554 (9.1-1-3) เพื่อให้การจัดทําเล่ม SAR ของ
ทุกภาควิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (9.1-1-4) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพของคณะฯ 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานดําเนินการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ และยังให้ความสําคัญกับเรื่องการ
ประกันคุณภาพ โดยกําหนดเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมากรประจําคณะฯ (9.1-2-1) 

3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
และได้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใช้สําหรับการตรวจประเมินต้ังแต่ปีการศึกษา 
2554 (9.1-3-1) 

4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการจัดทํา
เล่ม SAR ของทุกภาควิชาเพื่อใช้สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 (9.1-1-4) 

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจําปีการศึกษา 2553 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1-4-1) และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดระยะเวลา (9.1-4-2) 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนพัฒนาปรัปปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (9.1-4-3) และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
13/2554 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 วาระที่ 1.1 (9.1-4-4) 
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5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะเกษตร กําแพงแสน ได้นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงการทํางาน 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-1) 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ฐานข้อมูลงานบุคคล และฐานข้อมูลการเงิน (9.1-6-1) นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการนํา
สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ ไว้บนเว็บไซด์ของสํานักประกัน
คุณภาพ www.qa.ku.ac.th รวมทั้งเอกสารสารสนเทศต่างๆ ที่สํานักประกันคุณภาพจัดทําขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน (9.1-6-2)  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะเกษตร กําแพงแสน เปิดโอกาสให้นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยการเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปี 2554 (9.1-7-1) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น มหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 25 
มีนาคม 2554 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1)   

8.2 สภาคณบดีสาขาการเกษตร ยังได้จัดโครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกัน
คุณภาพของสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย (9.1-8-2)  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

a. คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะ
เกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2554 เพื่อใช้ประชุมเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2553 สําหรับ
ภาควิชา และยังได้เผยแพร่ผ่าน website ของคณะฯ เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป      

b. และในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ปรับปรุงคู่มือเพื่อให้การจัดเอกสารสอดคล้องกับตัวบ่งชี้มาก
ขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกภาควิชา และได้เผยแพร่ผ่าน web site นอกจากนี้คณะฯ ยังนําเล่ม SAR ของ
คณะฯ เผยแพร่ผ่าน web site ของคณะฯ ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงาน (9.1-9-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

9.1 9 ข้อ  5 คะแนน 8 ข้อ  8 ข้อ

หมายเหตุ :   
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

เอกสารหลักฐาน

9.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ยประกันคุณภาพ และ เล่มคู่มือ มก./คณะ และ เล่ม SAR 

9.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

9.1-1-3 เล่มคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มก./คณะ 

9.1-1-4 เล่ม SAR ทุกภาควิชา 

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 วาระที่ 5.2 

9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 วาระที่ 5.3 

9.1-4-2 บันทึกข้อความการจัดส่งเล่ม SAR

9.1-4-3 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ

9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 13/2554 วาระที่ 1.1 

9.1-5-1 สรุปการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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หมายเลข
เอกสาร 

เอกสารหลักฐาน

9.1-6-1 ระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ

9.1-6-2 Website สํานกัประกันคุณภาพ

9.1-7-1 ผลการประเมนิการเรียนการสอน และ รายชื่อนิสิตที่มาใหข้้อมูลกับคณะกรรมการประกันฯ /
ข้อมูลจากผูใ้ช้บริการ 

9.1-8-1 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

9.1-8-2 โครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพสภาคณบดีสาขาการเกษตร” 

9.1-9-1 Web site เผยแพร่คู่มือและตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะทีส่อดคล้องกับอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

อัตลักษณ์ของ มก. สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์สามัคคี 

ลักษณะเฉพาะของคณะทีส่อดคล้องกับอตัลักษณ์ของ มก.  รู้สู้งาน 

เป้าหมาย  ......... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก > ร้อยละ 60 (ปัจจัยนําเข้า) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

    2.  มีหลักสูตรที่เกีย่วข้องในการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสารสนเทศ 
(กระบวนการ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

    3.  ทุกหลักสูตรใหน้ิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง และมปีระสบการณ์งานวิจัย (กระบวนการ) เอกสาร
ประมวลการสอน ,ปัญหาพิเศษ 

    4.  มีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม (ผลผลิต) (ตัวบ่งชี้ สมศ. 6) 

    5.  มีการบูรณาการงานวิจัยด้านการเรียนการสอน (กระบวนการ) ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   

ผลการดําเนนิงาน 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ดําเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการเกษตร โดยมี
อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ (เกณฑ์ข้อ 1) และมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ 
และสารสนเทศ (เกณฑ์ข้อ 2) โดยในการเรียนการสอนของคณะฯ นิสิตได้ปฏิบัติจริงและมีประสบการณ์งานวิจัย 
(เกณฑ์ข้อ 3) นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตมีการทํางานร่วมกันในการสร้างงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ข้อ 4) 
ซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นได้นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน (เกณฑ์ข้อ 5)  

ทั้งนี้เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของบัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน ให้เป็นผู้ “รู้สู้งาน” สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาศัยทรัพยากรและกลไกภายในคณะฯ ที่เอื้อต่อการดําเนินงานได้อย่างมี
การบูรณาการและเกิดผลดีต่อสาธารณะและสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการจัดนิทรรศการทางวิชาการในงาน
เกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2554 ที่แนวคิดหลักของการจัดงานเน้นการนําความรู้จากการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาต่างๆ ของคณะฯ มานําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการ การอบรมให้ความรู้ การ
แจกผลผลิตจากงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการในหลายรูปแบบ  
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย.................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..............  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11   สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
2554 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  4.58
14

64.17 =   
ด้านคุณภาพบัณฑิต  4.43

4
17.72 =   

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

80.00 78.62 3.93 ดี

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.50 3.79 3.79 ดี

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

30.00  55.00 5.00 ดีมาก

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

50.00 183.34 5.00 ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.41
3

13.22 =   
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 20.00 41.61 5.00 ดีมาก

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 20.00 17.81 4.45 ดี

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 10.00 7.54 3.77 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00
2

10.00 =   
8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
30.00 93.62 5.00 ดีมาก

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00
2

10.00 =   
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.14
2

8.28 =   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.50 4.00 4.00 ดี

14. การพัฒนาคณาจารย ์ 6.00 5.14 4.28 ดี
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
2554 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.95
1

4.95=   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.00 4.95 4.95 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5 ข้อ 5 ข้อ - -

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 3.50 3.79 - -

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ - -

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 - - - -

18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 - - - -
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สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 333 372 705

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 341 383 724

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

220 261 481

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 50 40 90

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 9 0 9

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

0 0 0

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 62 71 133

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปี
นั้นที่ตอบแบบสาํรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

274 332 606

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 274

220
=80.29 

332
261

=78.62 
606
481

=79.38 

10 คะแนนที่ได้ 5
100

80.29× = 4.01 5
100

78.62× = 3.93 5
100

79.38× =3.97 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

1 220 80.29 261 78.62 481 79.38 4.01 3.93 3.97 80.00 ไม่บรรลุ 82.00

274 332 606

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

1 220 80.29   4.01 80.00  82.00

274  

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 

1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.50 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑติวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา)

2553 2554

1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)  

2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.79

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน)  

7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)  

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา)

2553 2554
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2 3.95 3.79 3.95 3.79 3.50 บรรล ุ 3.60

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

2 3.95  3.50  3.60

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนกั จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.25 38 9.50 0 0 38 9.50

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 3 1.50 13 6.50 16 8.00

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 17 12.75 9 6.75 26 19.50

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 5 5.00 6 6.00 11 11.00

5 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

0.125 0 0 0 0 0 0

6 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0

7 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0

8 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 63 28.75 28 19.25 91 48.00
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนกั จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 69 35 104

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่

41.67x100
69

28.75 = 100
35

19.25× = 

55.00 

100
104

48.00×

=46.16  

13 คะแนนที่ได้ 5
25

41.67× =8.34 5
25

55.00× = 11.00 5
25

46.16× = 9.23 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

3 28.75 41.67 19.25 55.00 48.00 46.16 5.00 5.00 5.00 30.00 บรรลุ 35.00

69 35 104

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

3 28.75 41.67   5.00 5.00 30.00   35.00

69  

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3-1 ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0 7 1.75 7 1.75

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 3 1.50 0 0 3 1.50

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัด
อยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 9 6.75 1 0.75 10 7.50

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0 3 3.00 3 3.00

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 
0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 12 8.25 11 5.50 22 13.75

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด  

5 3 8

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

100
5

8.25× =165 100
3

5.50× =183.34 10013.75
8
×

=171.88 

13 คะแนนที่ได้ 5
50
165× =16.5 5

50
183.34× =18.34 5

50
171.88× =17.19 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

4 8.25 165 5.50 183.34 13.75 171.88 5.00 5.00 5.00 50.00 บรรลุ 55.00

5 3 8

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

4 8.25 165   5.00 50.00  55.00

5  
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หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4-1 ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 81 20.25 75 18.75 156 39.00

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 21 10.50 13 6.50 34 17.00

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่
ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏ
อยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 8 6.00 8 6.00

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
 

1.00 27 27.00 26 26.00 53 53.00
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 6 0.75 6 0.75

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 11 2.75 11 2.75

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 129 57.75 139 60.75 268 118.50

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 144 146 290

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

100
144
57.75×

=40.11 

100
146

60.75×

=41.61 

100
290

118.50×

=40.87 

13 คะแนนที่ได้ 5
20

40.11× = 10.03 5
20

41.61× = 10.40 5
20

40.87× = 10.22 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

5 57.75 40.11 60.75 41.61 118.50 40.87 5.00 5.00 5.00 20.00 บรรลุ 25.00

144 146 290
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

5 57.75 40.11   5.00 20.00  25.00

144  

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5-1 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัยประจํา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ................ 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 29 26 55

2 งานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

29 26 55

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

144 146 290

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่
นําไปใช้ประโยชน์ 

100
144
29 × =20.14 100

146
26 × =17.81 100

290
55 × =18.97

6 คะแนนที่ได้ 5
20

20.14× =5.04 5
20

17.81× = 4.45 5
20

18.97× = 4.74 

หมายเหต ุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเปน็ผลงานของปใีดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

6 29 20.14 26 17.81 55 18.97 5.00 4.45 4.74 20.00 ไม่บรรลุ 21.00

144 146 290

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

6 29 20.14   20.00  21.00

144  
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หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6-1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10.00 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 34 8.50 3 0.75 37 9.25

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 7 3.50 7 3.50

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 2 1.50 1 0.75 3 2.25

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 2 2.00 6 6.00 8 8.00

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

38 12.00 17 11.00 55 23.00

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

144 146 290

  100
144
12 × =8.34 100

146
11 × =7.54 100

290
23 × =7.94 

 คะแนนที่ได้ 5
10

8.34× = 4.17 5
10

7.54× = 3.77 5
10

7.94× = 3.97 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

7 12 8.34 11 7.54 23 7.94 4.17 3.77 3.97 10.00 ไม่บรรลุ 10.00

144 146 290

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

7 14 8.34   10.00  10.00

144  

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7-1 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554 รวม 2 ปี

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

3 10 13

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 3 12 15

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน
ของการเรียนการสอนและการวิจัย 

14 22 36

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 39 47 86

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

100
39
20×

=51.29 

100
47
44×

=93.62 

100
86
64×

=74.42 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

51.29×

=8.55  

5
30

93.62×

=15.60  

5
30

74.42×

=12.40  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

8 8.55 15.60 12.40 5.00 5.00 5.00 30.00  บรรล ุ 35.00
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

8 8.55   5.00 30.00   35.00

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด

8-2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

    3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง

    4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

    5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน โดยมีการดําเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก ในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ การใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช   โดยในการวางแผนได้มีการสํารวจความต้องการของชุมชน และศึกษา
ข้อมูลผลการดําเนินการบริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน  หลังจากได้แผนปฏิบัติ
การประจําปีแล้ว ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้หลังจาก
ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้  

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

  จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจาก
การฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง  
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  ชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก ได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน และดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปี 2545 เป็น
ต้นมา 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

  จากการดําเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ผ่านมา พบว่าชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ส่งออก พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้
สมาชิกชุมชนมีความอยู่ดีกินดี เนื่องจากประหยัดต้นทุนการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชและผลผลิตเพิ่มขึ้น     

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

9 ครบ 5 ข้อ ครบ 5 ขอ้ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

9 ครบ 5 ข้อ  5.00 5 ข้อ  5 ข้อ

 
หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

9-1-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้
5 ข้อ 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

    2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

    3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยา่งต่อเนื่อง

    4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก

    5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดเป็นพันธกิจหนึ่งของ
คณะฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิปละและวัฒนธรรม 
รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง (10-1-1) 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

 การดําเนินงานของแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 (10-2-1) 

3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 

 สําหรับกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ดําเนินงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี (10-3-1) 

4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

 กิจกรรมที่คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการนั้นเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โครงการค่ายอาสา เป็นต้น (10-4-1) 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับรางวัล  
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภายใต้โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 (10-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

10 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

10-1-1 การจัดทําแผนการปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งผง.01) 

10-2-1 การรายงานผลการฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งผง.02) 

10-3-1 แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554)

10-4-1 โครงการค่ายอาสา 

10-5-1 ประกาศนียบัตร รางวัล  ผูม้ีคณุธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภายใต้โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ 
อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 

 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย   5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

    2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

    3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

    5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนนิงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้บุคลากรภายในคณะฯ รับทราบ และเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ อย่างสม่ําเสมอ (11-1-1) 

2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดการอาคารสถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะฯ อย่างสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะฯ อย่างสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (11-3-1) 

4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ําเสมอ 
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 คณะฯ มีการจัดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมของบุคลากรและนิสิต เช่น 
ลานกิจกรรมด้านหน้าคณะฯ และในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงะลานกิจกรรมด้านหลังคณะฯ 
เพื่อใช้สําหรับจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ในประเด็น 1-4     

( 11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

11 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหต ุ:   
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

11-1-1 โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

11-2-1 ภาพถ่ายสถานที่จรงิ  

11-3-1 สัญญาจ้างงานทําความสะอาด งานดูแลตกแตง่ภูมิทัศน ์

11-4-1 รูปภาพสถานทีก่ารจดักิจกรรมต่างๆ บริเวณคณะเกษตร กําแพงแสน 

11-5-1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนสิติ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้
5 ข้อ 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.50 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.10 4.00

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

13 4.10 4.00 4.10 4.00 3.50 บรรล ุ 3.60

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

13 4.10  4.10 3.50  3.60

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

13-1-1 สรุปผลการประเมินคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 

ปริญญาตร ี

อาจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 0 0 0 0 0

3 รองศาสตราจารย ์ 3 0 0 0 0 0 0

4 ศาสตราจารย ์ 6 0 0 0 0 0 0

5 

ปริญญาโท 

อาจารย ์ 2 32 64 33 66 65 130

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 7 21 8 24 15 45

7 รองศาสตราจารย ์ 5 8 40 9 45 17 85

8 ศาสตราจารย ์ 8 0 0 0 0 0 0

9 

ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 5 26 130 26 130 52 260

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 32 192 32 192 64 384

11 รองศาสตราจารย ์ 8 31 248 29 232 60 480

12 ศาสตราจารย ์ 10 3 30 3 30 6 60

13 ผลรวม 139 725 140 719 279 1,444

14 การพัฒนาคณาจารย์
139
725=5.22 

140
719 =5.14 

279
1,444 =5.18 

15 คะแนนที่ได้ 5
6

5.22×  =4.35  5
6

5.14× =  4.28 5
6

5.18× =4.31 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

14 725 5.22 719 5.14 1,444 5.18 4.35 4.28 4.31 6.00 ไม่บรรลุ 6.00

139 140 279
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

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

14 725 5.22   4.35 6.00  6.00

139  

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

14-1 สรุปจํานวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

4.92 4.95

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

15 4.92 4.95 4.92 4.95 4.00 บรรล ุ 4.20

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

15 4.92  4.92 4.00  4.20

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

15-1-1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข ้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

    2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

    3.  ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

    5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 คณะเกษตร กําแพงแสน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒานาตามอัตลักษณ์ของความ 
สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (16.1-1-1)  

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ในการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนานิสิต โครงการที่มีนิสิตรับผิดชอบ นิสิตจะเป็น
ผู้เขียนโครงการ โดยมีบุคลากรของฝ่ายกิจกรรมนิสิต มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ตลอดจนการดําเนินงานและ
สรุปผลโครงการ รวมทั้งการจัดทําบัญชีการเงินของโครงการ (16.1-2-1) 

3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 ผลการประเมินของคณะเกษตร 
กําแพงแสน สรุปได้ดังนี้ (16.1-3-1) 

สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี รวม

4.01 3.78 3.59 4.11 3.79

 

4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 การดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสา ก่อนให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนที่โรงเรียนถูกน้ําท่วม ก่อให้เกิดความสามัคคีในสังคมการทํางานของนิสิตเอง (16.1-4-1) 

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

 ในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับรางวัล  
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภายใต้โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 ซึ่งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ใน
ลักษณะของ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (16-5-1-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

16.1 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

16.1-1-1 แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี (อ้างอิงเอกสารองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)

16.1-2-1 โครงการที่นิสิตจัด 

16.1-3-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 

16.1-4-1 โครงการจิตอาสา 

16.1-5-1 ประกาศนียบัตรที่นิสิตได้รับรางวัล
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.50 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต N/A 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด N/A 53

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด N/A 341

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.96 3.79

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

16.2 N/A 3.96  3.79 3.96 3.50 บรรลุ 3.60

N/A  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

16.2 N/A 3.96  3.96 3.50  3.60

N/A  

หมายเหต ุ:   

.................................................................................................................................................................................................. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

16.2-1 สรุปผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

    2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

    3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

    5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดจุดเน้น คือ การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนํา และคณะ
เกษตร กําแพงแสน ก็ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และได้กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (17-1-1) 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย ที่สอดคล้องกับแผนและแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ กํากับดูแล มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (17-2-1) 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (17-3-1)   

4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานด้านวิจัยสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในแผนทุกตัวช้ีวัด (17-4-1) 

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ในปีการศึกษา 2554 ศ.ดร.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 
กําแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจําปี 2554 จํานวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จากโครงการ “การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดํา สําหรับเป็นพลังงานและอาหาร
สัตว์ (Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds)” มีพิธีมอบทุนและลงนาม
ในสัญญาให้ทุน วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเทเวศร์ ช้ัน 2 อาคารหอประชุมสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ (17-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

17 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555

17 5 ข้อ  5 คะแนน 5 ข้อ  5 ข้อ

หมายเหต ุ:   

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

17-1-1 แผนกลยทุธ์คณะเกษตร กําแพงแสน (อ้างอิงเอกสารองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)

17-2-1 อ้างอิงเอกสารองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2

17-3-1 สรุปผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน  

17-4-1 งผง.02 แผนงานวิจัย

17-5-1 อาจารย์ มก. คว้าทุนวิจัย 20 ล้านบาท จาก ทุน NSTDA CHAIR PROFESSOR ) ประจําปี 
2554 
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กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเดน็ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย    

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

    2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

    3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

    4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

    5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบนั  
ประเดน็ทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย   

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

    2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

    3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

    4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

    5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

  

 

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย.................ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ...................รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคณุภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.96 4.75 4.75 4.75 5.00 4.40 4.50 4.86 4.86 4.40 4.68 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.95 - 5.00 5.00 4.95 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.58 4.59 4.95 4.95 4.58 4.81  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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คณะเกษตร กําแพงแสน พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ 4.68 
2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ 5.00 
3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  พบว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ 

5.00 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ใน

ระดับ 5.00 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย........ผลประเมินได้คุณภาพระดับ........รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 4.43 3.54 5.00 5.00 4.43 4.54 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

4.97 4.94 4.94 4.94 - 4.75 4.71 4.95 4.94 4.75 4.89 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.88 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

4.97 4.90 4.89 4.90 - 4.87 4.86 4.92 4.91 4.87 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.64 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.58 4.59 4.95 4.95 4.58 4.81 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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 คณะเกษตร กําแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าคณะฯ มีมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต อยู่ในระดับ 4.54 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าคณะฯ มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา อยู่ในระดับ 4.89 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะฯ มี

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 4.64 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย........ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ...........รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (ป.4) 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.67 5.00 5.00 4.62 4.84 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.74 4.67 4.90 4.90 4.74 4.85 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

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

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.94 5.00 5.00 5.00 - 4.37 4.37 4.97 4.97 4.37 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.58 4.59 4.95 4.95 4.58 4.81  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 
 คณะเกษตร กําแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าคณะฯ มีคะแนนในด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับ 
4.84 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะฯ มีคะแนนในด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับ 4.85 
3. ด้านการเงิน พบว่า คณะฯ มีคะแนนในด้านการเงิน อยู่ในระดับ 5.00 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะฯ มีคะแนนในด้านบุคลากรและการเรียนรู้และส

วัตกรรม อยู่ในระดับ 4.67  
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย.................ผลประเมินได้คุณภาพระดับ............. รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.96 4.90 4.90 4.90 - 4.41 4.14 4.91 4.91 2.21 4.01 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

ดี

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   2) ด้านวิชาการ 4.94 4.67 4.67 4.67 - 4.28 4.28 4.78 4.78 4.28 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.48 4.00 5.00 5.00 4.48 4.25 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.66 5.00 5.00 4.63 4.82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 5.00 4.43 4.75 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.41 4.41 5.00 5.00 4.41 4.70 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.58 4.59 4.95 4.95 4.58 4.81   

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          168 

 คณะเกษตร กําแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี ้

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ     คะแนนอยู่ในระดับ 5.00 

- ด้านวิชาการ     คะแนนอยู่ในระดับ 4.69 

- ด้านการเงิน     คะแนนอยู่ในระดับ 5.00 

- ด้านการบริหารจัดการ    คะแนนอยู่ในระดับ 4.25 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต     คะแนนอยู่ในระดับ 4.75 

- ด้านการวิจัย     คะแนนอยู่ในระดับ 4.70 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คะแนนอยู่ในระดับ 5.00 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนอยู่ในระดับ 5.00 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเกษตร กําแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

15. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจ 
16. มีการติตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ครบถ้วนทุกพันธกิจ   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทางการเกษตรทุกสาขา 
2. คณะฯ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต 

  จุดที่ควรพฒันา 
2. จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
2. มีมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มจาํนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขม้แข็งในการดแูลนิสิตของคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. อาจารย์ของคณะฯ มีศักยภาพในการหาเงินวิจัยทั้งจากภายใน และภายนอก 
2. ผลงานวิจัยของคณะฯ มีประโยชน์ต่อสังคม และสามารถนําไปจดสิทธิบัตรได้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีโครงการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจํานวนมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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  จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรของคณะฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบการตรวจสอบทางการเงิน 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจและพัฒนาตนเองในงานประกันคุณภาพ 
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมในทุกภาควิชา  
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา มีผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ภาพรวมระดบัคณะ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

    1. ควรระบุตัวบง่ช้ีและเป้าหมายในแผนและผลให้ชัดเจน 

    2. ควรสรุปและประเมินผลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การนําไปใช้ปรบัปรุง
การดาํเนินงานและวางแผนให้ชัดเจนในทุกโครงการ 

    3. คณะและภาควชิาควรบรรจุวาระการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน (ตัวบ่งช้ี) ในวาระการประชุมของหน่วยงาน อย่างนอ้ย
ปีละ 2 ครั้ง เช่น มีนาคม และกันยายน  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนการทาํวจิัยท้ังภายในและ
ภายนอก 

 

2. มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

  1. คณะฯ ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร 
เพิ่มมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ

    คณะฯ ควรมกีารดําเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ให้ครอบคลมุ
อย่างน้อยด้านการผลิตบณัฑิตและการวิจัย 

    

ภาพรวมการตรวจประเมิน

    1. ควรเน้นข้อความท่ีเกี่ยวข้องในรายงานการประชุมหรือเอกสารให้ชัดเจน

    2. สํานักงานเลขานุการฯ ควรได้รับการประเมิน โดยใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานระดับสํานัก ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

    3. ผู้บริหารควรมกีารประเมินผลสาํเร็จของการบริหารงานตามองค์ประกอบ
และตัวบง่ช้ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับคณะฯ โดย
มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยต่างๆ รับผิดชอบ 
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ภาครวมระดบัภาควิชา 
 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

กีฏวิทยา - 1. ไม่มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวดัผล
การเรียนรูข้องนิสติ ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

1. ควรมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนสิิต 
ตลอดจนการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 

  - 2. ขาดการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ

2. ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

เกษตรกลวธิาน - - 1. ควรมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนสิิต 
ตลอดจนการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน
มากขึ้น

  - - 2. ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  - - 3. ควรสนับสนุนให้นิสิตปริญญาตรีเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ปฐพีวิทยา - - - 
พืชไร่นา - ไม่มีระบบการติดตามให้คณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสติ ตลอดจนการปฏิบัตงิาน
ท่ีเกี่ยวข้อง

ควรมีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนสิิต 
ตลอดจนการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 

พืชสวน - - ควรแนบหลักฐานให้ครบตามท่ีระบุไว้ในเลม่
โรคพืช - - ควรจัดเอกสารสําหรับตรวจสอบให้เรียบร้อย
ส่งเสรมิฯ - 1. ขาดการนําผลการประเมินไป

ปรับปรงุการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ

1. ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  - - 2. ควรมีระบบการจัดเกบ็ข้อมลูการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

สัตวบาล - - ขาดหลักฐาน การทําวิจัยในชั้นเรียน /การทํา 
KM ขาดบทสรุป (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ข้อ 5)

เทคโน จัดเก็บเอกสารหลกัฐาน
เรียบร้อย ถูกตอ้ง เป็น
ตัวอย่างท่ีด ี

ขาดการนาํผลการประเมินไปปรบัปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สํานักงาน - 1. ไม่มีระบบการติดตามให้บุคลากรสาย
สนับสนุนนาํความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง

1. ควรมีระบบการติดตามให้บุคลากรสาย
สนับสนุนนาํความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง 

  - 2. ขาดการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
บริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

กีฏวิทยา - - - 

เกษตรกลวธิาน - 1. ขาดโครงการหรือกิจกรรมทีใ่ห้ความรู้
แก่นิสิตเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ 
(การจดัโครงการตามหลัก PDCA) 

1. ควรจัดโครงการหรือกจิกรรมทีใ่ห้ความรู้แก่
นิสิตเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (การจัด
โครงการตามหลกั PDCA) 

  - - 2. ควรนําผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต
ไปพิจารณาเพื่อจดัทําแผนของโครงการในปี
ต่อไป 

ปฐพีวิทยา - 1. ขาดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ศิษย์เกา่ 

1. ควรโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ศิษย์เกา่ 

พืชไร่นา - ขาดการนาํผลการประเมินโครงการมา
พิจารณาเพือ่จัดทําแผนในปีตอ่ไป 

ควรนําผลการประเมินโครงการมาพจิารณา
เพื่อจัดทําแผนในปีต่อไป 

พืชสวน - - - 

โรคพืช - - 1. ควรจัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/
เกณฑ์ 
2. หมายเลขเอกสารควรเขียนให้สอดคล้องกับตัว
หลักฐาน 

ส่งเสรมิฯ - - - 

สัตวบาล - ขาดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ศิษย์เกา่ 

ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ศิษย์เกา่ 

เทคโน - ขาดผลการประเมนิการจัดบรกิารขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

ควรจัดทําการประเมินการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

สํานักงาน - 1. สรุปโครงการกิจกรรไม่ครบทุกโครงการ
2. ขาดผลการประเมินการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
3. ขาดการนําผลการประเมินโครงการมา
พิจารณาเพื่อจัดทําแผนในปีต่อไป (รายงาน
การประชุม) 
4. ขาดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จุดอ่อน 

กีฏวิทยา 1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนการทาํวจิัยท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 

  2. มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร - - 

เกษตรกลวธิาน - - ควรมีการตดิตามและประเมินผลของโครงการ
รวมถึงการนําเสนอในที่ประชุมภาค 

ปฐพีวิทยา อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนสนบัสนุน
การทําวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

- - 

พืชไร่นา 1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนการทาํวจิัยท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 

  2. มีการตพีิมพผ์ลงานในระดับนานาชาติ
จํานวนมาก 

  

  3. มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร - - 

พืชสวน 1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนการทาํวจิัยท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 

  2. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 
ติดตามผลท่ีชัดเจน 

- - 

  3. มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร - - 

  4. มีการตพีิมพผ์ลงานในระดับนานาชาติ
จํานวนมาก 

- - 

โรคพืช 1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนการทาํวจิัยท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 

  2. มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร - - 

ส่งเสรมิฯ - - - 

สัตวบาล อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนสนบัสนุน
การทําวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

- - 

สาขาเทคโนฯ - - - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ

ภาควิชา จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

กีฏวิทยา - - ควรมีการพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรยีนรู้ท่ี
ครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวจิัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

เกษตรกลวธิาน - - - 

ปฐพีวิทยา - - - 

พืชไร่นา - - - 

พืชสวน - - - 

โรคพืช - - - 

ส่งเสรมิฯ - - ควรมีการพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรยีนรู้ท่ี
ครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวจิัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

สัตวบาล - - - 

สํานักงาน - - ควรมีการดาํเนินการจดัการองค์ความรู้ในงาน
ของสาํนักงานเลขานุการตามเกณฑม์าตรฐาน 

  - - สํานักงานเลขานกุาร ควรจะมีการประชุมการ
บริหารงานของสํานักงาน อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

สาขาเทคโนฯ - - - 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นั้น คณะเกษตร กําแพงแสน ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
01)  

  และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการการคิดต้นทุนต่อหน่วยในการให้บรกิารวิชาการ   

  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะเกษตร กําแพงแสน  

รายงาน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร     

  1. ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
ควรกําหนดตัวชี้วัดหลัก 
(Corporate KPI) และเป้าหมาย
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นธงในการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน  

คณะฯ ได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้
หลัก และเป้าหมาย ไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้ทําความ
เข้าใจให้ตรงกันในแผนปฏิบัติ
การ 

ดําเนินการทําความเข้าใจ
ให้ตรงกัน โดยการส่งแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
ของคณะฯ ให้กับทุก
ภาควิชา 

จัดโครงการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการ
รายงานผลปฏิบัติการ
ตามแผน 

ตัวแทนของ
หน่วยงาน เข้าร่วม 
100 % 

ต.ค. 
2554 5,000.00 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

หน่วย
นโยบายและ
แผน 

  2. งานบริการวิชาการของคณะ 
มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก ควร
ยกระดับการบริการเป็น
ระดับประเทศเพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทําให้คณะมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
ปัจจุบันการให้บริการวิชาการ
ของคณะฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง 
มาจากทุกภูมิภาค 

- - - - - - - 

  3.  คณะมีความโดดเด่นในเรื่อง
การบริการวิชาการในสาขาต่างๆ 
เป็นจํานวนมาก ควรพิจารณา

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็น

- - - - - - - 
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ยกระดับเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Center of 
Excellence) เพื่อใช้เป็นศูนย์ใน
การวิจัย บริการวิชาการ และ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์รุ่นใหม่ 
และนิสิต 

เลิศเฉพาะด้านเรียบร้อยแล้ว

  4. ควรค้นหา/สร้างอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น ที่จะทําให้คณะมีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนกับคณะ
เกษตร วิทยาเขตบางเขน 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดอัต
ลักษณ์ โดยให้ทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยใช้อัตลักษณ์
เดียวกัน 

- - - - - - - 

  5. การพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย์ 
ควรพิจารณาให้ค่าน้ําหนักของแต่
ละพันธกิจตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (14:11:7:3) โดยใช้
ตัวชี้วัดหลักที่คณะต้องการ
พัฒนามาจัดทําเป็นข้อตกลง
ร่วมกัน เช่น ด้านการเรียนการ
สอน ใช้จํานวนนิสิตได้รับรางวัล 
ระยะเวลาจบการศึกษาของ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ใช้ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ เป็นต้น 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการกําหนด
ภาระงานขั้นต่ําที่ใช้ในการ
กํากับการทํางานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

- - - - - - - 
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

  6. ควรมีการคิดต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit cost) ของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะฯ ได้มีการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยในบางโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

จัดอบรมทําความเข้าใจใน
เรื่องการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยในโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

โครงการการคิดต้นทุน
ต่อหน่วยในการ
ให้บริการวิชาการ 

ตัวแทนของ
หน่วยงาน เข้าร่วม 
100 % 

ต.ค.54-
มี.ค. 55 

     
7,000.00 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  7. คณะควรหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตตาม
แผนการรับ 

คณะฯ ควรมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะฯ และภาควิชา
วางแผนและดําเนินการ
ร่วมกันในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแนว
ทางการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

แผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

ปี
การศึกษา 
2554 

  
100,000.
00  

รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วยทะเบียน
และประเมินผล
การศึกษา  
และหน่วย
ประชาสัมพันธ์ 

  8. ควรมีการประสานงานระหว่าง
คณะกับภาควิชาให้มากขึ้นเพื่อ
เสริมพลัง (Synergy) ในการไปสู่
เป้าหมาย และลดการทํางานที่
ซ้ําซ้อน  

ไม่ดําเนินการ เนื่องจากคณะ
และภาควิชาได้มีการประชุม
และวิเคราะห์ร่วมกันในการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสมแล้ว   

- - - - - - - 

  9. ควรเพิ่มรายวิชาหรือจัดอบรม
การใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จากที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ เช่น  โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตต่างชาติ การจัด 
International week   และ
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของนิสิต  
 
 

นิสิตมีโอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
น้อย  

ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนา เป็นภาษาอังกฤษ 

ในวิชาสัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ  

100 % ในวิชา
สัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ปี
การศึกษา 
2554 

      -   หัวหน้า
ภาควิชา 

อาจารย์
ประจําวิชา 
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องค์ประกอบที ่2  การเรียนการสอน     

1.  จากการสัมภาษณ์นิสิตและ
ผู้ใช้บัณฑิตพบว่า นิสิตและ
บัณฑิตยังอ่อนเรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและ
การเขียน 

1.  ควรเพิ่มรายวิชาหรือจัดอบรม
การใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ เช่น  โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ การจัด 
International week   และ
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของนิสิต  

นิสิตมีโอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
น้อย  

ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนา เป็นภาษาอังกฤษ 

ในวิชาสัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ  

100 % ในวิชา
สัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ปี
การศึกษา 
2554 

             
-    

หัวหน้า
ภาควิชา 

อาจารย์
ประจําวิชา 

2.  จํานวนนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษา
ตามกําหนดมีจํานวนน้อยเมื่อ
เทียบกับจํานวนนิสิตที่รับเข้า 

2.  คณะควรเก็บข้อมูล 
ระยะเวลาจบการศึกษาของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อ
นําไป แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น 

คณะฯ ควรจัดทําฐานข้อมูล
ระดับบัณฑิตศึกษา และนํามา
วิเคราะห์สาเหตุของการจบ
การศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร 

จัดทําฐานข้อมูลระดับ
บัณฑิตศึกษา และหา
ข้อสรุปของปัญหา 

  ฐานข้อมูลระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
แนวทางการ
แก้ปัญหา 

ปี
การศึกษา 

2554 

     
5,000.00 

รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 

  3.  ควรสนับสนุนให้นิสิตไปสห
กิจศึกษามากขึ้น 

ความเข้าใจในวิชาสหกิจศึกษา
ยังไม่ชัดเจนสําหรับนิสิตและ
อาจารย์ 

ทําความเข้าใจกับอาจารย์
และนิสิตเกี่ยวกับวิชาสห
กิจศึกษา 

กิจกรรมทําความเข้าใจ
ในสหกิจศึกษา 

ทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมครบ 
100 % 

ปี
การศึกษา 

2554 

     
5,000.00 

รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 

  4.  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ไม่มีอาจารย์ประจําของ
สาขา ทําให้นิสิตมีโอกาสพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้น้อย การ
บริหารจัดการ การนัดประชุมทํา
ได้ยาก อีกทั้งไม่มีพื้นที่เป็น
สัดส่วนในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต 

คณะมอบรองคณบดีฝ่าย
การศึกษาให้ดูแลสาขาเทคโนฯ 
ในรูปของคณะกรรมการ และ
นิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
ทุกคน ปัจจุบันสาขาตั้งอยู่ที่ตึก
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซึ่งมี
พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร ดูแลสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร 

ปี
การศึกษา 

2554 

        
-    

รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          181 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
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  5. คณะควรให้การสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนา
บุคลากร ซึ่งบุคลากรสามารถ
สมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ 

  

  6. คณะควรหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตตาม
แผนการรับ 

คณะฯ ควรมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะฯ และภาควิชา
วางแผนและดําเนินการ
ร่วมกันในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โครงการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

ปี
การศึกษา 
2554 

100,000 รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วยทะเบียน
และประเมินผล
การศึกษา  
และหน่วย
ประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

1.  ควรมีแผนงานด้านการวิจัย 
มีการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
สร้างกลไกในการกํากับ 
ติดตาม เพื่อพัฒนาระบบวิจัย
ของคณะให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจากคณะฯ 
มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาระบบวิจัย
ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- - - - - - - 

2.  ควรพัฒนาระบบนักวิจัยพี่
เลี้ยง (mentorship) เพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี
ประสบการณ์ทั้งในด้านการทํา
วิจัย การบริหารโครงการวิจัย 
การขอทุนวิจัย การนําเสนอ
ผลงาน และการตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจากคณะมี
การดําเนินการในการ
มอบหมายนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ
อาจารย์รุ่นใหม่ 

- - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ
ของอาจารย์ในคณะประจําปี
การศึกษา 2553 เท่ากับ 0.44 / 
คน / ปี ควรพัฒนากลไกในการ
กระตุ้นอาจารย์ให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติที่ได้รับ
การยอมรับ และอยู่ในฐานข้อมูล
สากลให้มากขึ้น  

เนื่องจากอาจารย์มีภาระงาน
มาก และงานวิจัยส่วนใหญ่ลงสู่
เกษตรกร ซึ่งไม่สามารถนําไป
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้   

คณะฯ กระตุ้นและ
สนับสนุนให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ

นานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ 

จํานวนการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2553 

มิ.ย.54 –
พ.ค.55  

  60,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมกา
รฝ่ายวิจัย 

  1. หนังสือรับรองการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ ควรออกโดยองค์กร
ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล 

คณะฯ มีการดําเนินการแต่ไม่
ชัดเจน  

คณะฯ ทําความเข้าใจกับ
ทุกหน่วยงานในการ
จัดเก็บหลักฐาน  

ทุกหน่วยงาน
จัดเก็บหลักฐาน
ถูกต้อง 

มิ.ย.54 –
พ.ค.55  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า
ภาควิชา 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     

1. ควรจัดทําแผนบริการ
วิชาการที่กําหนดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งการ
ประเมินผลความสําเร็จของ
แผน นอกเหนือจากการ
ประเมินผลรายกิจกรรม 

1. งานบริการวิชาการของคณะ
มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก ควร
ยกระดับการบริการเป็น
ระดับประเทศเพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทําให้คณะมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
ปัจจุบันการให้บริการวิชาการ
ของคณะฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง 
มาจากทุกภูมิภาค 

- - - - - - - 

  2. ควรค้นหา/สร้างอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น ที่จะทําให้คณะมีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนกับคณะ
เกษตร วิทยาเขตบางเขน 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด   
อัตลักษณ์ โดยให้ทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยใช้อัตลักษณ์
เดียวกัน 
 

- - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

  3.  คณะมีความโดดเด่นในเรื่อง
การบริการวิชาการในสาขาต่างๆ 
เป็นจํานวนมาก ควรพิจารณา
ยกระดับเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Center of 
Excellence) เพื่อใช้เป็นศูนย์ใน
การวิจัย บริการวิชาการ และ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์รุ่นใหม่ 
และนิสิต 

ไม่ดําเนินการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะด้านเรียบร้อยแล้ว 

  

  4. ควรมีการคิดต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit cost) ของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะฯ ได้มีการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยในบางโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

จัดอบรมทําความเข้าใจใน
เรื่องการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยในโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

โครงการการคิดต้นทุน
ต่อหน่วยในการ
ให้บริการวิชาการ 

ตัวแทนของ
หน่วยงาน เข้าร่วม 
100 % 

ต.ค.54-
มี.ค. 55 

     
7,000.00 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

สํานักงาน
เลขานกุาร 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

  1. ควรจัดกิจกรรมที่สร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตคณะ
เกษตร กําแพงแสน 

ดําเนินการ เปิดรายวิชาทักษะ
ชีวิตการเป็นนิสิตใน
มหาวิทยาลัยในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจ 

เปิดรายวิชา 02036114 เปิดรายวิชา
02036114 จํานวน 

1 รายวิชา 

มิ.ย.54 –
พ.ค.55   

รองคณบดี
ฝ่าย

การศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและจัดการ     

  1. คณะควรมีแผนให้บุคลากรแต่
ละคนต้องมีการไปพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
นอกเหนือจากโครงการที่คณะจัด
ให้    

ไม่ดําเนินการ เนื่องจากทุก
ภาควิชามีการสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี  
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ     

  1. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่ชัดเจน 

คณะฯ ควรมีการจัดทําข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่ชัดเจน  

จัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะฯ 

มิ.ย.54 –
พ.ค.55  

คณบด ี  ผู้บริหาร
คณะฯ และ
ฝ่ายการเงิน  

  2. ควรมีมาตรการจัดหาเงิน
รายได้เพิ่มเติม 

โครงสร้างการบริหารงานของ
คณะฯ ทําให้การหาเงินรายได้
กระจายอยู่ในภาควิชา  

คณะฯ ควรจัดทําโครงการ
หารายได้เพิ่มขึ้น 

โครงการจัดหารายได้ โครงการจัดหา
รายได้ 1 โครงการ 

มิ.ย.54 –
พ.ค.55   

คณบด ี  หัวหน้า
สํานักงาน  

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน     

1.ชื่อเอกสารหลักฐานในเล่ม 
SAR ไม่ตรงกับแฟ้มหลักฐาน 

ดําเนินการจัดทําชื่อเอกสารให้
ตรงกับแฟ้ม 

ประชุมชี้แจงการเกี่ยวกับ
การจัดเก็บเอกสาร 

ประชุมชี้แจงการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
เอกสาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม
มากกว่าร้อยละ 80 

ปี
การศึกษา 

2554 

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

หน่วยประกัน
คุณภาพ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะเกษตร กําแพงแสน  

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรปุสําหรบัผูบ้ริหาร     

  1. ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
ควรกําหนดตัวชี้วดัหลกั 
(Corporate KPI) และ
เป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น
ธงในการทาํงานรว่มกันของทุก
ภาคส่วน  

ดําเนินการทําความเข้าใจให้
ตรงกัน โดยการสง่แผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ
การประจําปีของคณะฯ 
ให้กบัทุกภาควิชา 

จัดโครงการการจดัทํา
แผนปฏิบตัิการประจําปี 
และการรายงานผล  

ตัวแทนของหน่วยงาน 
เข้าร่วม 100 % 

2 100 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

หน่วย
นโยบาย
และแผน 

  6. ควรมีการคิดตน้ทุนต่อ
หน่วย (Unit cost) ของ
โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการ 

จัดอบรมทําความเข้าใจใน
เรื่องการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ในโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

โครงการการคดิตน้ทุนต่อ
หน่วยในการใหบ้รกิาร
วิชาการ 

ตัวแทนของหน่วยงาน 
เข้าร่วม 100 % 

0 0 - รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย
และบริการ
วิชาการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  7. คณะควรหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรเชิงรุก 
เพื่อใหไ้ด้จาํนวนนสิิตตาม
แผนการรับ 

คณะฯ และภาควชิา
วางแผนและดําเนนิการ
ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

โครงการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วยทะเบียน
ฯและหน่วย
ประชาสัมพันธ ์
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

  9. ควรเพิ่มรายวิชาหรือจัด
อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ เช่น  โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตตา่งชาต ิการ
จัด International week   
และโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของนสิิต  

ให้นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนา เป็นภาษาอังกฤษ 

ในวิชาสัมมนาระดบั
บัณฑิตศึกษาให้สมัมนาเป็น
ภาษาองักฤษ  

100 % ในวิชาสัมมนา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนาเป็น
ภาษาองักฤษ 

2 100 - หัวหนา้
ภาควิชา 

อาจารย์
ประจําวิชา 

องค์ประกอบที ่2  การเรียนการสอน     

1.  จากการสัมภาษณ์นิสิต
และผู้ใช้บณัฑิตพบว่า นิสิต
และบัณฑิตยังอ่อนเรื่องการ
ใช้ภาษาอังกฤษทัง้การพดู
และการเขียน 

1.  ควรเพิ่มรายวชิาหรือจัด
อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ เช่น  โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตตา่งชาต ิการ
จัด International week   
และโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของนสิิต  
 

ให้นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนา เป็นภาษาอังกฤษ 

ในวิชาสัมมนาระดบั
บัณฑิตศึกษาให้สมัมนาเป็น
ภาษาองักฤษ  

100 % ในวิชาสัมมนา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สัมมนาเป็น
ภาษาองักฤษ 

2 100 - หัวหนา้
ภาควิชา 

อาจารย์
ประจําวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

2.  จํานวนนสิิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษา
ตามกําหนดมจีํานวนน้อย
เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตที่
รับเข้า 

2.  คณะควรเก็บขอ้มูล 
ระยะเวลาจบการศึกษาของ
นิสิตปรญิญาโทและปริญญา
เอกเพื่อนําไป แกป้ัญหาอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น 

จัดทําฐานขอ้มูลระดับ
บัณฑิตศึกษา และหาข้อสรุป
ของปัญหา 

ฐานข้อมูลระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
แนวทางการแกป้ญัหา 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 

  3.  ควรสนับสนุนให้นิสิตไปสห
กิจศึกษามากขึ้น 

ทําความเข้าใจกับอาจารย์
และนิสิตเกี่ยวกับวิชาสหกิจ
ศึกษา 

กิจกรรมทําความเข้าใจ
ในสหกิจศึกษา 

ทุกหน่วยงานเข้ารว่ม
กิจกรรมครบ 100 % 

1 50 - รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 

  4.  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ไม่มีอาจารย์ประจํา
ของสาขา ทําให้นสิิตมีโอกาส
พบอาจารย์ที่ปรกึษาได้น้อย 
การบริหารจดัการ การนดั
ประชุมทําได้ยาก อีกทั้งไม่มี
พื้นที่เป็นสัดสว่นในการจัด
กิจกรรมของนิสิต 

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร ดูแลสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา 

  6. คณะควรหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรเชิงรุก 
เพื่อใหไ้ด้จาํนวนนสิิตตาม
แผนการรับ 

คณะฯ และภาควชิา
วางแผนและดําเนนิการ
ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

โครงการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่าย
การศึกษา 

หน่วย
ทะเบียนฯ 
และหน่วย
ประชา 
สัมพันธ ์
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

3. ผลงานตีพิมพบ์ทความ
วิชาการของอาจารย์ในคณะ
ประจําปกีารศึกษา 2553 
เท่ากับ 0.44 / คน / ป ีควร
พัฒนากลไกในการกระตุ้น
อาจารย์ให้ตีพมิพ์
ผลงานวจิัยใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ
และนานาชาติที่ได้รับการ
ยอมรับ และอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลให้มากขึ้น  

คณะฯ กระตุ้นและสนับสนุน
ให้อาจารย์ตีพมิพผ์ลงานใน

ระดับนานาชาต ิ

โครงการสนับสนุนการ
ตีพิมพใ์นระดับนานาชาต ิ

จํานวนการตีพิมพใ์น
ระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2553 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย

และบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมก
ารฝา่ยวิจัย 

  1. หนังสือรบัรองการนาํ
ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ ควรออกโดย
องค์กรไมใ่ช่ปัจเจกบุคคล 

คณะฯ ทําความเขา้ใจกับทุก
หน่วยงานในการจดัเก็บ

หลักฐาน  

ทุกหน่วยงานจดัเก็บ
หลักฐานถูกต้อง 

2 100 - รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย

และบริการ
วิชาการ 

หัวหนา้
ภาควิชา 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม     

  4. ควรมีการคิดตน้ทุนต่อ
หน่วย (Unit cost) ของ
โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการ 

จัดอบรมทําความเข้าใจใน
เรื่องการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ในโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 
 

โครงการการคดิตน้ทุนต่อ
หน่วยในการใหบ้รกิาร
วิชาการ 

ตัวแทนของหน่วยงาน 
เข้าร่วม 100 % 

0 0 - รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย
และบริการ
วิชาการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม     

  1. ควรจดักิจกรรมที่สร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็น
นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 

เปิดรายวิชา 02036114 เปิดรายวิชา
02036114 จํานวน 1 

รายวิชา 

2 100 รองคณบดี
ฝ่าย

การศึกษา 

อาจารย์
ผู้สอน 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ     

  1. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่ชัดเจน 

จัดทําแผนกลยุทธท์าง
การเงิน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะฯ 

2 100 คณบด ี  ผู้บรหิาร
คณะฯ และ
ฝ่ายการเงิน  

  2. ควรมีมาตรการจัดหาเงิน
รายได้เพิ่มเติม 

คณะฯ ควรจดัทําโครงการ
หารายได้เพิม่ขึ้น 

โครงการจัดหารายได้ โครงการจัดหารายได้
1 โครงการ 

2 100 คณบด ี  หัวหน้า
สํานักงาน  

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน     

1.ชื่อเอกสารหลักฐานในเลม่ 
SAR ไม่ตรงกับแฟม้
หลักฐาน 

ประชุมชี้แจงการเกี่ยวกับ
การจัดเกบ็เอกสาร 

ประชุมชี้แจงการเกี่ยวกับ
การจัดเกบ็เอกสาร 

ผู้เข้ารว่มประชุม
มากกวา่ร้อยละ 80 

2 100 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

หน่วย
ประกัน
คุณภาพ 

 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          190 

คําอธบิาย  
          ช่องที่ 1 หน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 4)  
          ช่องที่ 2 โครงการทีส่อดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) หมายถงึ กิจกรรมประจําปีการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและ
สามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได้ (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 4.1)  
          ช่องที่ 3 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ หมายถงึ กระบวนการย่อยในการดําเนินงานใหไ้ด้ตามภารกิจ หรอืให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 4.2)
  
          ช่องที่ 4 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้า (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 5)  
          ช่องที่ 5 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการดําเนินงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้   

 0 = ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
 1 = อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
 2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น 

          ช่องที่ 6 ร้อยละของผลสําเร็จของโครงการ ให้พิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นต่อกิจกรรมทั้งหมด  
          ช่องที่ 7 งบประมาณที่ใช้จริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานทีก่ําหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ช่องที่ 7)  
          ช่องที่ 8 กําหนดผูร้บัผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  
                       8.1 ผู้กํากับดูแล  หมายถึง  ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
                       8.2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรม  
          ช่องที่ 9 หมายเหตุ เป็นการระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ สกอ. ประจาํปีการศึกษา 2554 (ป. 1)

คณะเกษตร กําแพงแสน

 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 

ปี 2554 
ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
คะแนน
ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี)้   4.95

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.95

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้   5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้   4.86

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 6 4.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

63 90 64.286 5.00

140 

ผลต่างค่าร้อย
ละ(เงื่อนไข 2) 

0.000 0.00

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

31 41 29.286 4.88

140 

ผลต่างค่าร้อย
ละ(เงื่อนไข 2) 

0 0.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 6 7 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้   5.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 5.00



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          192 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 
2554 

คะแนน
ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 250,000.0
0 

300,000.0
0 

5.00

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้   5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัว
บ่งชี้ 

  5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ   5.00

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 6 7 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 5.00
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ สมศ. ประจําปีการศึกษา 2554 (ป. 1)

คณะเกษตร กําแพงแสน

 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 

2554 
ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผล

ประเมิน 
หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (19 ตัวบ่งชี)้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่12 3.38 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบง่ชี้) 4.63 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.40 

1  
(สม
ศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 261 78.61 3.93 

332

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 372   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 383   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คน 261   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 40   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   

2  
(สม
ศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ผล

ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.5 3.79 3.79 

3  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 30 19.25 55.000 5.00 

35

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน 35   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 13.00 6.50     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 9.00 6.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ทีได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 

ผลงาน 6.00 6.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผล
ประเมิน 

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

เช่น ISI หรือ Scopus 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00     

4  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 5.50 183.33 5.00 

3

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน 3   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 7.00 1.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 3.00 3.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ ผลงาน 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผล
ประเมิน 

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00     

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4.41 

5 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 60.75 41.6 5.00 

146

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 140   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 6   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 75 18.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 13 6.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 8 6.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 26 26.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 6 0.75     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 11 2.75     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ ผลงาน 0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผล
ประเมิน 

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

นานาชาติ 

6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 26.00 17.81 4.45 

146

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง   

7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 11 7.53 3.77 

146

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 3 0.75     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 7 3.50     

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 1 0.75     

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 6 6.00     

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 

8 
(สม
ศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 44 93.62 5.00 
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  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 10   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 12   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 22   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 47   

9 
(สม
ศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5.00   

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

10 
(สม
ศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00   

11 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00   

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.14 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผล
ประเมิน 

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน     

13 
(สม
ศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.5 4.00 4.00   

14 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6.00 719 5.14 4.28 
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  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 33 66.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 26 130.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8 24.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 32 192.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9 45.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 29 232.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 30.00     

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.95 

15 
(สม
ศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.00 4.95 4.95   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 0.00 

16.1 
(สม
ศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 5 5 0.00   

16.2 
(สม
ศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 3.5 3.79 0.00   

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 0.00   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 0.00 

18.1 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม) 

    

18.2 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

    

 


