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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของโครงการสห

วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2556 

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขา บุคลากร คณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท รวมทั้งหมด 20 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉพาะองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และมีการดําเนินงานตามตัว

บ่งช้ีการประเมิน จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี โดย

หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคณุภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ผลประเมิน 

ปัจจัยนาํเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สห

วิทยาการ 

กรรมการ สห

วิทยาการ 

กรรมการ สห

วิทยาการ 

กรรมการ สห

วิทยาการ 

กรรมการ สห

วิทยาการ 

กรรมการ 

องค์ประกอบ

ที่ 2  การ

ผลิตบัณฑิต  

สกอ. 4.67 5.00 3.75 3.50 3.00 4.00 4.00 4.13 ด ี ด ี

สมศ. - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

รวม 4.67 5.00 3.75 3.50 4.50 4.75 4.27 4.36 ด ี ด ี

ผลการ

ประเมนิ 

  ดีมาก ดีมาก ดี พอใช ้ ดี ดีมาก ด ี ด ี   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบปี

การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (11 ตัวบ่งชี้)   4.36  4.50  4.45  4.82  2.64  3.45  4.82 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ.  (3 ตัวบ่งชี้)   5.00  5.00  3.33  5.00  2.92  1.67  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

(สกอ. 8 ตัวบ่งชี้) 

 

 

 4.13  4.38  4.88  4.75  2.57  4.13  4.75 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 3 3.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 3 3.00 3 3.00 7 5.00 

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์

ทุกข้อ แต่มีการ

ดําเนินงานไม่ครบทุก
หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

ตามเกณฑ์ข้อ 4, 5  

 ผ่านเกณฑ ์5 

ข้อแรก และ

เกณฑ์เพิ่มเติม 

ข้อ 7, 8 

 ผ่านเกณฑ ์5 

ข้อแรก และ

เกณฑ์เพิ่มเติม 

ข้อ 7, 8 

 ผ่านเกณฑ ์5 

ข้อแรก และ

เกณฑ์เพิ่มเติม 

ข้อ 7, 8 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 4, 5 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 4, 5 

 ผ่านเกณฑ ์5 

ข้อแรก และ

เกณฑ์เพิ่มเติม 

ข้อ 7, 8 

 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญา

เอก 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

97 94.17 5.00 

 

6 85.71 5.00 

 

6 100.00 5.00 

 

16 100.00 5.00 

 

3 42.86 3.57 22 95.65 5.00 

 

44 100.00 5.00 

 103 7 6 16 7 23 44 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

45 43.69 5.00 

 

5 71.43 5.00 

 

3 50.00 5.00 

 

7 43.75 5.00 4 57.14 5.00 9 39.13 5.00 17 38.64 5.00 

103 7 6 16 7 23 44 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 4 3.00 3 3.00 5 4.00 7 5.00 2 2.00 4 3.00 5 4.00 

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์  

ข้อ 1 - 4 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 4 - 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 6, 7 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 3-7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 4, 6, 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 6, 7 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 7 5.00 6 4.00 7 5.00 7 5.00 4 3.00 6 4.00 7 5.00 

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์

ทัง้ 7 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 5 - 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

ข้อ 5 3.00 7 5.00 7 5.00 6 4.00 5 3.00 6 4.00 7 5.00 

ผ่านเฉพาะ ข้อ 2-6 

แต่เกณฑ์ข้อ 1 มกีาร

ดําเนินงานไม่ครบทุก

หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

และมี 3 สาขาวิชา ไม่

ผ่านเกณฑ์ข้อ 7  

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 7 

ข้อ 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 1 , 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

7 ข้อ 

 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 5.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00 1 1.00 6 5.00 6 5.00 

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 

6 ข้อ แต่ม ี1 

สาขาวิชา ที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ข้อ 2 - 5 และ

อีก 2 สาขาวิชา ไม่

ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมข้อ 

7) 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

เพิ่มเติมข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 

1-5 และ

เกณฑ์เพิ่มเติม

ข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 

1-5 และ

เกณฑ์เพิ่มเติม

ข้อ 7 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2-5 และ

เพิ่มเติมข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 

1-5 และ

เกณฑ์

เพิ่มเติมข้อ 7 

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 

1-5 และ

เกณฑ์เพิ่มเติม

ข้อ 7 

 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการ

เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม

ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4.00 4 4.00 5 5.00 4 4.00 0 0.00 4 4.00 4 4.00 

ส่วนใหญ่ไมผ่่าน

เกณฑ์ข้อ 5 ยกเว้น 

สาขาวิชาการใชท้ี่ดินฯ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 5 

 ผ่านเกณฑ์ทัง้ 

5 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 5 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ทัง้ 5 ข้อ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 5 

 ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 23.00 50.00 5.00 

 

6.00 46.15 5.00 5.00 38.46 5.00 

 

3.25 81.25 5.00 

 

0.50 7.14 1.43 

 

0.00 0 0.00 8.25 91.67 5.00 

 46 13 13 4 7 0 9 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

คน 46  13  13  4  7  0  9  

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน 24.00 12.00  12 6.00  10 5.00  1.00 0.50  1 0.50  0 0.00  0 0.00  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการระดับ

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ

วารสารวิชาการระดับชาต ิ

ผลงาน 5.00 3.75  0 0.00  0 0.00  1.00 0.75  0 0.00  0 0.00  4 3.00  

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาต ิที

ได้รับการยอมรับในสาขา หรือ

ในระดับสากล เช่น ISI Scopus 

ผลงาน 5.00 5.00  0 0.00  0 0.00  2.00 2.00  0 0.00   0.00  3 3.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00   0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 9.00 2.25  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  9 2.25  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 6.75 96.43 5.00 

 

ไม่ประเมิน เนื่องจาก

ไม่ได้เปดิสอนระดับ

ปริญญาเอก 

0.00 0 0.00 

 

3.25 162.50 5.00 ไม่ประเมิน เนื่องจาก

ไม่ได้เปิดสอนระดับ

ปริญญาเอก 

0.00 0 0.00 3.50 70.00 5.00 

7 0 2 0 5 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 7    0  2    0  5  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน 3.00 0.75     0 0.00  1 0.25     0 0.00  2 0.50  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 4.00 2.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  4 2.00  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูการจดัอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ISI และ Scopus 

ผลงาน 4.00 4.00     0 0.00  3 3.00     0 0.00  1 1.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  

  

ภาพรวมโครงการ 

สหวิทยาการ 

การจัดการทรัพยากร การใช้ที่ดินฯ พันธุวิศวกรรม โลกาภิวัฒน์ศกึษา เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00     0 0.00  0 0.00     0 0.00  0 0.00  

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 677 6.57 5.00 

 

48 6.86 5.00 

 

41 6.83 5.00 

 

108 6.75 5.00 

 

37 5.29 4.40 

 

152 6.61 5.00 

 

291 6.61 5.00 

 103 7 6 16 7 23 44 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 23 115.00  1 5.00  1 5.00  4 20.00  1 5.00  5 25.00  11 55.00  

  ผศ. วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  ผศ. วุฒิปริญญาโท คน 2 6.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  1 3.00  1 3.00  0 0.00  

  ผศ. วุฒิปริญญาเอก คน 33 198.00  1 6.00  2 12.00  5 30.00  1 6.00  8 48.00  16 96.00  

  รศ. วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  รศ. วุฒิปริญญาโท คน 4 20.00  1 5.00  0 0.00  0 0.00  3 15.00  0 0.00  0 0.00  

  รศ. วุฒิปริญญาเอก คน 36 288.00  4 32.00  3 24.00  6 48.00  1 8.00  7 56.00  15 120.00  

  ศ. วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  ศ. วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  

  ศ. วุฒิปริญญาเอก คน 5 50.00  0 0.00  0 0.00  1 10.00  0 0.00  2 20.00  2 20.00  
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 

ตัวบ่งช้ี พบว่า โครงการ สหวิทยาการ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับดี   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการนําเอาจุดแข็งและศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละคณะร่วมบูรณา

การจัดทําเป็นโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้ง

มีระบบและกลไก แนวปฏิบัติและกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามอาจจะต้องสื่อสารและทํา

ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกโครงการ เพื่อการปฏิบัติจะได้ไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ 

2. โครงการส่วนใหญ่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง พร้อมทั้งประสบการณ์ และมีผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เร่งพัฒนาโครงการที่เป็นหลักสูตรใหม่ ให้พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และคํานึงถึงการทดแทนอาจารย์อาวุโส ในโครงการอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหากท่านเกษียณอายุ

ราชการ 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการสหวิทยาการต่างๆ เพื่อช่วยให้โครงการที่มี

ข้อจํากัดสามารถเร่งรัดการพัฒนาให้เทียบเคียงกับโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

3. ควรพิจารณานําระบบการคิดคํานวณ FTE (Full Time Equivalent) มาใช้ในการคํานวณ

อาจารย์ในหลักสูตรแทนการนับจํานวนอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ต่างๆ จะถูกนับในหลักสูตรอ่ืนๆ อยู่แล้ว 

ทําให้มหาวิทยาลัย/โครงการ อาจวางแผนบุคลากรได้ไม่เที่ยงตรงนัก 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การส่ือสารและทําความเข้าใจถึงกระบวนการ รูปแบบและแนวปฏิบัติร่วม ที่ใช้ร่วมกันของ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ทั่วถึงทุกโครงการ 

2. ขาดระบบติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/สัมมนา มาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน 

3. บางโครงการไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา และมีนิสิตตกค้างเป็นจํานวนมาก 

4. บุคลากรสายสนับสนุนบางโครงการ มีการลาออกบ่อย ทําให้การดําเนินงานสะดุดและขาด

การพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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5. การพัฒนาหรือการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ของหลายโครงการ ยังไม่มีหรือไม่ชัดเจน 

6. หลายโครงการมีนิสิตจํานวนน้อยหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีความเสี่ยงในการอยู่รอด 

7. การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ยังไม่ครบทุกโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่ือสารและทําความเข้าใจถึงกระบวนการ รูปแบบและแนวปฏิบัติร่วม ที่ใช้ร่วมกันของ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทั่วถึงทุกโครงการ และถือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

2. ควรจัดทําแบบติดตามผลการอบรม/สัมมนา และแบบการนําผลไปใช้ประโยชน์ในงานจริง เพื่อ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรว่าได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ และควรพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม 

3. ควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์เป็นระยะ เช่น มีการนําเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วรายงานผลความก้าวหน้าให้คณะกรรมการโครงการทราบ 

4. ควรพิจารณาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในด้านความมั่นคง โดยให้มี

สถานภาพเป็นพนักงานเงินรายได้แทนที่จะเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

5. ควรกําหนดให้มีกระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกโครงการ 

6.  ควรวิจัยตลาดและกําหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้นิสิตมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

7. ควรจัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

กระบวนการทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะระดบัมหาวิทยาลัย 

1. ควรกําหนดเจ้าภาพในรูปแบบกลุ่มภารกิจ (Cluster) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นทิศทาง

เดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดของกลุ่มโครงการสหวิทยาการ 

2. มหาวิทยาลัย ควรกําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมของ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ให้ชัดเจน 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

  การบูรณาการศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละคณะมารวมกัน เพื่อจัดหลักสูตรบูรณาการแบบ 

สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เป็นโครงการที่เกิดจากการนําเอาจุดแข็งและศักยภาพที่

โดดเด่นของแต่ละคณะมาร่วมบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ โดยมีระบบและกลไก 

แนวปฏิบัติ และกรรมการดําเนินงานโครงการทุกสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกํากับ ดูแล รับผิดชอบ
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การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทําให้สามารถสนับสนุนนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากส่วนใหญ่มีการเปิด

สอนหลักสูตร แผน ก มีผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการสูง นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัล และตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ระดับ

ดีมาก  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะในประเด็นที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เกือบครบทุกประเด็น โดยส่วนใหญ่สามารถ

ดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่กําหนด แต่มีบางโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่ได้

ดําเนินการบางส่วน สรุปได้ดังนี้  

สาขาวิชา 

จํานวน

ข้อเสนอแนะ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรม 

แนวทางปรับปรุง/โครงการ/กิจกรรม (จํานวน) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไมได้ดําเนินการ 

1. การจัดการทรัพยาการ 5 6 5 1 

(การจัดโครงการ  open 

house เพื่อแก้ปัญหา

จํานวนนิสิตลดลง) 

- 

2. การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ย่ังยืน (ภาคพิเศษ) 

3 3 2 1 

(โครงการติดตามการนํา

ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้เรียนมา

พัฒนาหรือปรับปรุงการ

เรียนการสอน) 

 

3. พันธุวิศวกรรม 2 3 3 - - 

4. โลกาภิวัตน์ศึกษา 5 - - - - 

5. เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

2 2 1 - 1 

(ส่งบุคลากรเข้ารับ

การอบรมด้านการ

ประกันคุณภาพ) 

6. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1 1 1 - - 

รวม      
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 

 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพ โดยได้รับการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาแล้ว 6 ครั้ง 

รายละเอียดดังนี้ 

 ครั้งที่ 1  ตามรอบปีการศึกษา 2549  (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550)  ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 9, 12, 20 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550  โดยประเมินแยก 

7 สาขา  ซ่ึงจัดโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ในกลุ่มสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยา

เขตสุพรรณบุรี ตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร  ในเรื่องการบริหารหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาแนะนํานิสิต  และ

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ครั้งที่ 2 ตามรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมิน

คุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา และจัดกลุ่ม

ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยที่ตรงตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ในเรื่อง การบริหาร

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําปรึกษา

แนะนํานิสิต และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย

รายงานผลการประเมินตามสาขา 7 สาขา  

ครั้งที่ 3 ตามรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพ

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา และจัดกลุ่มตัวบ่งช้ี

ประเมินคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยที่ตรงตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ในเรื่อง การบริหารหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาแนะนํานิสิต 

และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยรายงานผลการ

ประเมินตามสาขา 7 สาขา โดยใช้ดัชนีประเมิน 22 ดัชนี จากดัชนีประเมินระดับคณะวิชา 49 ดัชนี 

ครั้งที่ 4  ตามรอบปีการศึกษา 2552  (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพจาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แนวทางประกัน

คุณภาพหลักสูตร 18 ตัวบ่งช้ี จากตัวบ่งช้ีประเมินระดับคณะวิชา 50 ตัวบ่งช้ี โดยไม่ขอประเมิน 3 ตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 2.9, 2.10 และ 3.3 

ครั้งที่ 5 ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ดําเนินการการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพ

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แนวทาง
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ประกันคุณภาพตามคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปี 2555 ตาม

องค์ประกอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งช้ี  โดยยกเว้นการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ 

1.1  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 และตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ซ่ึงมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 อยู่ใน

เกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 อยู่ในเกณฑ์ดี  

ครั้งที่ 6 ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพ

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉพาะองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และมีการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี 

โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

กําหนดการประเมิน 

วันพุธที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานในการประเมินฯ เบื้องต้น 

09.00 – 09.10 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

09.10 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับโดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสหวิทยาการ 

 (รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
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09.20 – 10.30 น. - ผู้บริหารโครงการสหวิทยาการ 6 สาขา รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2555 ดังนี้ (โดยรายงานสาขาละ 10 นาที)  

 1.  ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น  

2.  สรุปผลการดาํเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ 

  ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต  

 3.  ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปีทีผ่่านมา  

  และแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงของหน่วยงานในอนาคต  

4.  นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิทีด่ีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดาํเนินงานตาม

ระบบ 

  ประกนัคณุภาพ  

 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิม่เติม 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ดังนี้  

13.00 – 13.40 น. กลุ่มที ่1 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาแต่ละสาขา  จํานวน 6 คน  

13.40 – 14.10 น. กลุ่มที ่2 บุคลากร      จํานวน 7 คน  

14.10 – 15.00 น. กลุ่มที ่3 คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ทีป่รึกษา  

   อาจารย์โครงการปริญญาโท    จํานวน 7 คน  

15.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

09.00 – 11.50 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคณุภาพ

ภายใน 

11.50 – 12.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้

ผู้บริหารและบุคลากรของโครงการสหวิทยาการ รับทราบ  

12.30 – 13.30 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน โครงการสหวิทยาการระดบับณัฑิตศึกษา มีการวางแผน

และการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจเยีย่ม) ดังน้ี 
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  1. การเตรียมและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และรายงานการประเมินตนเองตามทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อสรปุประเด็น

ข้อสังเกตในการประเมิน 

  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน ประธาน

โครงการฯ แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้

คณะกรรมการประเมินรับทราบ  

   สัมภาษณ์ผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขา  บุคลากร 

คณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์โครงการ

ปริญญาโท จํานวน 20 คน  

   ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรบัทราบ 

และร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานทกัท้วง ปรับแก้ไข 

จัดทํารปูเล่มส่งให้กบัหน่วยงาน และสํานักงานประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย

และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกที่ 1  

ข้อมูลการสมัภาษณ์ 

 

กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน 

1. ความพึงพอใจที่เลือกเข้าศึกษา และความคาดหวังต่อโครงการสหวิทยาการ  

- สาขาการจัดการทรัพยากร มีการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทุกสถาบันสามารถเข้าศึกษาได้ 

และเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติจริงจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการบริหาร

จัดการมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เช่น ห้องพักนิสิต ทําให้มีปัญหาต้องแบ่งกัน

ใช้ และไม่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน นอกจากน้ี มีจํานวนนิสิตลดลง มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตาม

แผนที่กําหนด แต่ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง 

- สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา มีเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ได้เน้นหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่นิสิตส่วนใหญ่

มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ จึงควรเน้นให้นิสิตมีกิจกรรมใกล้ชิดกับชาวต่างชาติมากข้ึน และ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ควรมีการคําอธิบายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้

นิสิตมีความเข้าใจและเรียนรู้มากข้ึน 

- สาขาพันธุวิศวกรรม มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ มีความพร้อม สามารถรองรับการทํางาน

วิจัยของนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยร่วมกับอาจารย์ แต่นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับ 

ลักษณะของผลงานวิจัยที่ต้องทําการทดลอง ซ่ึงจะได้ผลการทดลองไม่เป็นตามที่ต้องการ ทําให้

ต้องปรับเปล่ียนผลงานที่ต้องทดลองใหม่ ส่งผลให้นิสิตสําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน และมี

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาน้อย 

- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เน้นการรักษาสภาพของผลไม้ เพื่อให้

การเก็บรักษาคุณภาพของผลไม้ดีข้ึน จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่า มีข้อมูลช่องว่างระหว่างภาค

เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก หากมีความสนใจและตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จะ

ทําให้เห็นประโยชน์ในสาขาวิชาที่ได้เรียนรู้ ทั้งน้ี หากมีการพัฒนาหลักสูตร ควรมีองค์ความรู้ทั้ง

ทางด้านพืชสวน และวิทยาศาสตร์การอาหาร ทําให้เป็นที่ต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมายท่ี

สนใจศึกษามากข้ึน ซ่ึงเป้าหมายที่เข้าศึกษา เพื่อไปเป็นอาจารย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นิสิต

เห็นถึงประโยชน์ของสาขาวิชามากขึ้น 

- สาขาการใช้ที่ดินฯ เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาคุณภาพดิน นําหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการ

บริหารจัดการในภาพรวม ซ่ึงมีเป้าหมายในการเข้าศึกษา เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการ

จัดทําแผนที่ และใช้ประโยชน์ทางการทหาร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นสาขาที่นับว่าเป็นกลุ่มผู้นําด้านความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 1 ใน 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1 ใน 10 ของโลก โดยการเรียนการสอน

ไม่มีปัญหาในการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ แต่อาจมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับแนวคิดในการดําเนินการ  
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2. ข้อเสนอแนะ 

- สถานที่จอดรถสําหรับนิสิต ควรให้นิสิตบัณฑิตศึกษามีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 

- การกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสืบค้นข้อมูล ควร

กําหนดให้นิสิตสามารถเข้าใช้เครือข่าย ได้มากกว่า 4 เครื่อง และปรับระบบในการเชื่อมต่อข้อมูล

ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเครื่องใดก็ได้ ไม่ควรต้องกรอกข้อมูลซํ้าซ้อน เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลได้

สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 7 คน 

1. การดําเนินงานในแต่ละสาขาวิชา 

- สาขาการจัดการทรพัยากร มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาช่วยในการทํางาน ทํา

ให้มีความชัดเจนในการดําเนินงานมากขึ้น แต่มีอัตราการลาออกสูง และมีจํานวนนิสิตลดลง  

- สาขาการใช้ที่ดินฯ มีปัญหาเรื่องอัตรากําลัง ที่มีอัตราการลาออกสูง แต่พยายามแก้ปัญหา โดย

ปรับสถานภาพจากตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้แทน ส่วนการบริหารจัดการ ไม่

มีอาจารย์ประจํา มีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประธานโครงการ จะมีการ

ปรับเปล่ียนไปตามคณะที่มีส่วนร่วมบูรณาการ ทําให้การทํางานบางงานไม่บรรลุตามแผน จึง

พยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากอาจารย์มากข้ึน เพื่อให้อาจารย์มีส่วนช่วยในการทํางาน

มากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ โดยอาจารย์อาวุโสเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่

เข้ามาทํางานมากขึ้น แต่มีการผสมผสานความคิดระหว่างอาจารย์อาวุโสกับอาจารย์รุ่นใหม่ ทําให้

มีการจัดโครงการกิจกรรมใหม่ๆ มากข้ึน เช่น มีการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึง

บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

- สาขาการใช้ที่ดินฯ ดําเนินการตามนโยบายจากคณะกรรมการดําเนินงาน แต่รูปแบบการ

ดําเนินงาน อาจจะเปล่ียนไปตามลักษณะของประธานโครงการ 

- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีจํานวนนิสิตน้อย เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเพื่อต่อยอดองค์

ความรู้ ทําให้นิสิตไปสมัครเรียนในสาขาวิชาอื่นของภาควิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต

ดําเนินการได้ค่อนข้างยาก นอกจากน้ีการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งให้

สาขาวิชารับทราบล่าช้า ซ่ึงบางข่าวสารไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่มีการจัดทํา facebook เฉพาะของ

สาขา  

- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มีจํานวนนิสิตลดลง จึงมีปัญหาในการเปิดรายวิชา ซ่ึงการเปิด

รายวิชากําหนดให้ต้องมีนิสิตอย่างน้อย 8 คน จึงจะเปิดรายวิชาได้ ทําให้นิสิตต้องไปเรียนสมทบ

กับสาขาวิชาอื่น ส่งผลให้นิสิตจบล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
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- สาขาพันธุวิศวกรรม มีปัญหาในการประสานงานการประชุมคณะกรรมการฯ ซ่ึงมีวันเวลาว่างไม่

ตรงกัน แต่การบริหารจัดการส่วนอื่นๆ ไม่มีปัญหา เนื่องจากประธานสาขาวิชาเข้ามาทํางานเป็น

ประจํา 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์สาขาวิชามากข้ึน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ

บัณฑิตวิทยาลัย เช่น มีการจัดโครงการ open house โดยมีการประชาสัมพันธ์ในแต่ละหลักสูตรให้

มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา 

- กรณีที่มีจํานวนนิสิตลดลง อาจเป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจในการทํางานของ

บุคลากร บางสาขาวิชาเสนอให้มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นลักษณะหลักสูตรนานาชาติ หรือ

เปิดโครงการภาคพิเศษเพิ่มข้ึน  รวมทั้งควรมีแผนรองรับบุคลากรให้มีตําแหน่งที่มีความมั่งคง

ยิ่งข้ึน เช่น เป็นพนักงานงบประมาณ หรือพนักงานเงินรายได้ 

- ควรก่อตั้งเป็นสถาบันสหวิทยาการ เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง หรือมีความเป็นตัวตนมากข้ึน 

กลุ่มกรรมการบริหารโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน 7 คน 

1. การบริหารจัดการของแต่ละสาขาวิชา 

- มีความประทับใจในการบริหารจัดการของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่มีความเป็นอิสระ 

ประธานโครงการอํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ทําให้งานผลิตบัณฑิต มีความ

คล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

สามารถทําวิจัยในห้องปฏิบัติทั้งส่วนของคณะ และโครงการได้ 

- สาขาพันธุวิศวกรรม มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เนื่องจากมีอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ นิสิต

มีศักยภาพ และนิสิตต่างสาขา มีโอกาสได้พบกัน ทําให้สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระหว่างคณะ

ได้ และได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งอาจารย์มีความร่วมมือระหว่างกัน ถือว่าเป็นจุดแข็งของ

โครงการสหวิทยาการ  

- สาขาการใช้ที่ดินฯ มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นิสิต สถาบันการศึกษา และคณะวิชาที่

เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ทําให้สามารถควบคุมและติดตามการทํา

วิทยานิพนธ์ของนิสิตให้สําเร็จการศึกษาได้ตามแผนมากข้ึน รวมทั้งมีปัญหาจํานวนนิสิตลดลง จึง

หาแนวทางเร่งรัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 

- สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา มีอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ และหลากหลาย ทําให้ได้รับความร่วมมือ

จากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการประสานงานความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย และพยายาม

แก้ปัญหา เพื่อให้นิสิตมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน แต่การกําหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสัดส่วนแผน ก 30% และแผน ข 70% ทําให้เป็นอุปสรรคใน

การดําเนินการ  
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- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ปฏิบัติงานมายาวนาน ทําให้มีความ

สนิทสนมกัน การดําเนินงานจึงทําได้สะดวกขึ้น ส่วนประธานสาขาวิชาจะมีการสลับปรับเปล่ียนกัน

มาเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนในสาขาน้ีมุ่งเน้นให้นิสิตทําวิจัยเป็นหลัก ซ่ึงนิสิตยังมีแนวคิด 

ความเข้าใจกระบวนการ และวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นระบบ ทําให้ไม่สามารถ

บริหารจัดการตนเองได้ ส่งผลให้การเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และไม่สําเร็จตามที่

มุ่งหวัง  

- ตลาดความต้องการในสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเป็นสาขาที่ก้ํากึ่งระหว่างสาขา

พืชสวน และ food science จึงทําให้มีนิสิตน้อย และมีความซํ้าซ้อนของสาขาวิชา แต่ก็ยังเป็นที่

ต้องการของตลาด เพราะกระบวนการศึกษาวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว มุ่งเน้นสิ่งที่ยังมีชีวิต เพื่อ

แก้ปัญหาด้านพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีสถานที่รองรับ และมีอาจารย์ในการกํากับ

ดูแล แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาคปกติ ทางสาขาจึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้กับนิสิต 

2. แนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ   

- สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีการกําหนดให้นิสิตทําวิทยานิพนธ์ที่ต้องได้องค์ความรู้ที่มี

ความแตกต่างจากภาควิชา และมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากข้ึน รวมทั้งต้องทํา

ความเข้าใจกับนิสิตที่มาเรียนในสาขาวิชาน้ีมากข้ึน นอกจากน้ีมีการประสานความร่วมมือกับกรม

วิชาการเกษตร ทําให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการ โดยมีการประชุมวิชาการร่วมกันทุกปี 

เพื่อส่ือสารให้หน่วยงานเข้าใจลักษณะเนื้อหาทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

- สาขาการจัดการทรัพยากร มีอาจารย์มาจากหลายคณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะประมง 

คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทําให้โครงสร้างมี

ความหลากหลาย และมีปัญหาเกี่ยวกับ จํานวนนิสิตลดลง และมีนิสิตตกค้างหลายรุ่น ทําให้ต้อง

หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยกําหนดให้มีการเร่งรัดการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต และมีการประชุม

กรรมการให้บ่อยข้ึน เพื่อพิจารณาร่วมกันในการกําหนดกรอบการทําวิจัยให้แคบลง และมีการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัยสําหรับนิสิตเพิ่มข้ึน 

- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มีการปรับหลักสูตรภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ทําให้นิสิตเรียน

ยากข้ึน และไม่สนใจเรียน ส่งผลให้มีจํานวนนิสิต และจํานวนเงินลดลง จึงมีความพยายามปรับ

นโยบายเน้นงานวิจัยในบางสาขา เช่น สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยมีหน่วยงานภายนอกจัดสรร

เงินสนับสนุน ซ่ึงเงินที่เข้ามาจะถูกตีกรอบตามผู้ที่จัดสรรเงินให้ แต่ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ 

เนื่องจากมีการจัดทําระบบบัญชี และสามารถนําเงินเก็บสะสมมาใช้ได้ 

- สาขาพันธุวิศวกรรม มีอาจารย์พิเศษจํานวนมากมาสอน และการจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทําให้ต้องจัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 ซ่ึงการบริหารจัดการสําหรับ

อาจารย์พิเศษ กําหนดให้อาจารย์ผู้จัดการสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการจัดทํา มคอ. แทน
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อาจารย์พิเศษ และส่งให้อาจารย์พิเศษพิจารณาเพิ่มเติม โดยนํา course syllabus มาเป็นตัวหลักใน

การทํา มคอ.   

3. ข้อเสนอแนะ 

- มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรค่าธรรมเนียม เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาสามารถบริหารจัดการได้อย่าง

เหมาะสม สามารถเล้ียงตนเอง และโครงการอยู่รอด โดยสามารถเปิดโปรแกรมเฉพาะทางของ

สาขา และการเปิดสอนภาคพิเศษเพิ่มข้ึน 

- การใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ควรต้องเสียค่า

เช่าที่มีราคาแพง 

4. ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพผู้สอน  

- กําหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์ผู้สอน ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อจัดทําคําอธิบาย

รายวิชา ซ่ึงเนื้อหาการสอนต้องครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน มคอ. 2 โดยมีผู้ประสานงานทํา

หน้าที่ในการนํา course syllabus มาพิจารณาจัดทํา มคอ. 3, 5, 7 และจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน

พิจารณารายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

- มีการประเมินการสอน ให้เป็นไปตาม มคอ. ที่กําหนด โดยพิจารณาจากการสอบ ซ่ึงผลไม่

เปล่ียนไปจาก มคอ. ที่กําหนด แต่การจัดการเรียนการสอน มีการปรับเปล่ียนไปจาก มคอ. ที่

กําหนดไว้ได้ 

- มีการสอบถามจากนิสิตเพื่อประเมินหลักสูตรในแต่ละประเด็น ซ่ึงด้านวิชาการจะมีความเข้มแข็ง 

ส่วนด้านจรรยาบรรณไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก ทั้งน้ี จึงเสนอขอให้ สกอ. พิจารณาปรับประเด็นการ

ประเมินผลคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึงควรเน้นเฉพาะทางด้านวิชาการ และสิ่งที่ต้องนําไปใช้

มากกว่า ส่วนด้านอื่นๆ ไม่ควรเน้นมากนัก 
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ภาคผนวกที่ 2 

ภาพกิจกรรม 

   
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 

   
ผู้บริหารโครงการสหวิทยาการระดับบณัฑิตศึกษาแต่ละหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงาน 

   
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
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สัมภาษณ์นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา และบุคลากร 

   
 

สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดบับณัฑิตศึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษา 

   
รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากรโครงการสหวิทยาการระดบับณัฑิตศึกษารบัทราบ 


