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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่เป็น
หลักประกันในมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

คณะเกษตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessmen t Report - SAR) ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 โดยแสดงผลการ
ประเมินตนเองอันเกิดจากผลการดําเนินงานของคณะเกษตร และหน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา
โรคพืช ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล ที่ได้แสดงในภาพรวมท้ัง 9 องค์ประกอบ และ
ข้อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง พร้อมทั้งผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2556 จะเป็นตัวบ่งช้ีระดับคุณภาพการบริหารงาน การจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะเกษตร อันจะเป็นหลักประกัน
ความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะเกษตรได้อย่างชัดเจน 
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ผู้บริหารคณะเกษตร คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่อํานวยการ กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกให้การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะเกษตรเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตร ที่ได้ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์  ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ) 
         คณบดีคณะเกษตร 

               สิงหาคม 2556 
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บทนํา 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะเกษตร มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: 
SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 คณะเกษตรได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 
ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งช้ี 
 
 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 ดังน้ี 
 
ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้*  

กลุ่มของตัวบง่ชี ้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง

2554 2555 2555

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.88 ดีมาก 4.92 ดีมาก 4.92 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.87 ดีมาก 4.91 ดีมาก 4.91 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 4.20 ดี 4.43 ดี 4.35 ดี

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบง่ชี ้ 4.61 ดีมาก 4.74 ดีมาก 4.57 ดีมาก

รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี ้ 4.62 ดีมาก 4.74 ดีมาก 4.57 ดีมาก
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้ผลจากคณะกรรมการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก.
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ.
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3)
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต 

4.75 4.75 4.75 4.75 4.28 4.52 4.57 4.66

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 3.22 3.21 4.11 4.10

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.88 4.88 4.98 4.98

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.91 4.91 4.96 4.96

คะแนนภาพรวม 4.92 4.92 4.91 4.91 4.35 4.43 4.57 4.74

ระดับคณุภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี ้ 
1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 32 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ที่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

สกอ. 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00

2 2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 71.60  5.00

3 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30.21 5.00

4 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

7 ข้อ 5.00

5 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00

6 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 5.00

7 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5.00

8 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00

9 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00

10 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00

11 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

7 ข้อ 5.00

12 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 5.00

13 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

615,816.15 
บาท/คน 

5.00

14 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00

15 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

5 ข้อ 5.00

16 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและต
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5.00

17 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

7 ข้อ 5.00

18 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ข้อ 5.00
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ที่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

19 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00

20 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00

21 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00

22 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

9 ข้อ 5.00

 สมศ. 

23 4  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 72.22 5.00

24 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 62.68 5.00

25 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 59.68 5.00

26 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00

27 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5.00

28 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5.00

29 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ค่าเฉล่ีย 4.88 4.88

30 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

ค่าเฉล่ีย 4.91 4.91

31 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5 ข้อ 5.00

32 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5.00

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

ที่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

สกอ. 

1 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00
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ที่ ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

2 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 ข้อ 5.00

สมศ. 

3 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 81.18 4.06

4 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.04 4.04

5 3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 19.29 3.86

6 14 การพัฒนาคณาจารย์ ร้อยละ 5.33 4.44

7 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ค่าเฉล่ีย 4.11 4.11

8 18.2 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่
2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

4 ข้อ 5.00 

 
3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

สมศ.   
6 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10.03 2.51

 
4. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน
(เต็ม 5) 

สมศ.   

7 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 4.28 2.14
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า คณะเกษตร  

มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

จุดแข็ง 

1. คณบดีและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 
จนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาหลายโครงการ 

2. มีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ 
ครอบคลุมความต้องการของชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

3. คณาจารย์มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ มีศักยภาพในการสอนและการวิจัยสูง ช่วยเหลือดูแลให้
คําปรึกษานิสิตเป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง สําหรับอาจารย์ใหม่  

4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนใน
ช้ันปีที่สูงขึ้น และเสริมทักษะสู่สากล 

5. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทําให้ผลการดําเนินงานของคณะมีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทางความต้องการของ
ชาติ เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเป้าได้ชัดเจน 

2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การจัดการความรู้ 
ยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอนสะท้อนถึงการ

พัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการทวน
สอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผลการดําเนินงานของ
ภาควิชา ซ่ึงอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน 
มคอ.5 

2. ควรมีการประสานงานกับวิชาพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรให้คณะเกษตร จัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นเกษตร
ไทย ให้กับนิสิตทุกคณะได้เรียน 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะเกษตร มีจุดแข็ง และจุดทีค่วรพัฒนา ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

ประเมินตนเอง

จุดแข็ง 

1. คณะเกษตรมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย 

2. ทุกภาควิชาของคณะเกษตร มีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ โดยมีการนําผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีปัจจุบัน 

3. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามรอบเวลา ได้รับมาตรฐาน สกอ.

4. มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ

5. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสติทุกช้ันปี

6. การแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการแก่สังคม เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ
ในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
สังคมทั่วไป  

7. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดย นิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางคณะ ได้ที่
ห้องบริการการศึกษาเว็บไซต์คณะเกษตร ป้ายประกาศตามอาคารต่างๆ ของคณะ ทางเครือข่ายสังคม คือ  
Facebook ปัจจุบันน้ี และการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือ 

8. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยในแต่ละหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิต
ทุกคนต้องผ่านการฝึกงานเบ้ืองต้น เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการ
โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนิสิต โดยเป็นหลักในการจัดโครงการ 
อีกทั้ง เสริมจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดทําราย
งายผลการดําเนินการเพ่ือเสนอต่อคณะทราบ 

9. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ประสบการณ์  และบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยได้
จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไวต์ของคณะเกษตร และผ่านทางเครือข่ายสังคม คือ Facebook และมีการ
ประสานงานกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร อย่างต่อเน่ือง 

10. การทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ประกอบด้วยด้านคุณธรรมจรยิธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

11. มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําในระดับสูงอย่างต่อเน่ืองมี
บุคลากรวิจัยทีเ่ช่ียวชาญและมีความสามารถในการขอทุนวิจัยได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

12. มกีารบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

13. มีการจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างต่อเน่ือง

14. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งผลงานได้รับการ
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อ้างอิงในฐานข้อมูลสากล

15. มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยที่ดีและต่อเน่ือง

16. มีการวิจัยที่ให้ความสําคญักับเกษตรกร ซึ่งเป็นบุคลากรเป้าหมาย จากการพัฒนาโดยตรง 

17. สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น สือ่ electronic 
และสื่อสังคมออนไลน์ 

18. คณาจารย์ และบุคคลากรคณะเกษตร มีความเช่ียวชาญในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
หลากหลายสาขา คณะเกษตรตระหนักดีว่าองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์เกษตร ตลอดจนเทคโนโลยี
ทางการเกษตรน้ันเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาระบบการเกษตร จึงทําให้คณะเกษตรจัดโครงการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมจึงมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในทุก
ระดับ 

19. ผู้เข้ารับการบริการจากคณะเกษตรมีความพึงพอใจในการให้บริการของคณาจารย์ และบุคคลากรเป็นอย่าง
มาก ด้วยความเช่ือมั่นและความไว้วางใจในความรู้ความสามารถทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเกษตร และมี
ความต้องการให้คณะเกษตรถา่ยทอดองค์ความรู้ทางเกษตรจึงทําให้มีการจัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

20. คณะเกษตรมีระบบและกลไกในการบริการแก่สังคม และมีขั้นตอนในการดําเนินการบริการวิชาการตามระบบมี
การติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการหลังการให้บรกิารทุกโครงการ เพ่ือให้สามารถนําไปปรับปรุงการ
ให้บริการวิชาการ หรือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการในคร้ังถัดไป ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ปัญหาของกลุ่มผู้รับบริการ และตอบโจทย์ปัญหาของสังคมการเกษตรได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

21. โครงการบริการวิชาการของคณะเกษตร เป็นโครงการที่ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการ
ทํางานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือกลุ่มผู้สนใจ นอกจากผู้รับบริการจะได้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชน โดยมีการแลกเปลีย่นความรู้จากประสบการณ์
ของคณาจารย์กับเกษตรกร ที่ไม่สามารถอ้างอิงได้จากตําราใดในประเทศ ตลอดจนการซักถามถึงปัญหาในการทํา
เกษตรกรรม และ ข้อคิดที่ได้จากผู้ปฏิบัติจริงน้ันจะสามารถนําไปใช้เป็นโจทย์วิจัยให้คณาจารย์และนสิิตได้ด้วย 

22. คณะเกษตรคํานึงถึงปัญหาทุกๆด้านของเกษตรกร กลุ่มชุมชนที่มีการประกอบอาชีพหรือวิถีการเนินชีวิตทาง
การเกษตร ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การระบาดจากแมลงศัตรูพืช หรือจากการกระทําของมนุษย์  โดยมุ่งเร่งแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีให้หมดไป เพ่ือลดมูลค่าความสูญเสียให้น้อยที่สุด เพ่ือเป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของเกษตรกรที่ถือว่า
เป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศไทย ด้วยความร่วมมือและความเต็มใจในการให้บริการของคณาจารย์ บุคคลากร 
ตลอดจนนิสิตทุกระดับช้ัน 

23. มีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองทุกปี

24. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสําหรับนิสิต
อย่างต่อเน่ือง 
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25. มีการสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับการยอมรับ
และยกย่องในระดับชาติ 

26. มีการถ่ายทอดแผนการดําเนินงานของคณะ จากผู้บรหิารไปสู่ระดับปฏิบัติการ

27. คณะมีการติดตาม ทบทวน ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

28. คณะเกษตรสามารถพัฒนาความพร้อมเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการด้านการเงินและ
พัสดุของมหาวิทยาลัยได้ 

29. คณะเกษตรมีเครือข่าย และพันธมิตรในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งต้ังแต่ระดับนิสิต 
จนถึงระดับคณบดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และ
ต่อเน่ืองโดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคณะมากขึ้น 

2. คณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์มีจํานวนลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง 
จึงควรมีมาตรการกระตุ้นให้คณาจารย์เสนอผลงานทางวิชาการ 

3. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยมีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทุกระดับ
การศึกษา 

4. การจัดศูนย์เพ่ือให้คําปรึกษากับนิสิตให้กับนิสิตทุกระดับในเรื่อง การเรียน การใช้ชีวิต การทํางาน 

5. การปรับปรงุระบบการให้บริการข้อมูลขา่วสารกับนิสิตและศิษย์เก่า โดยเฉพาะการพัฒนาเวปไซต์ของคณะ
เกษตรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมให้มากทีสุ่ด 

6. บางภาควิชามีจํานวนทุนวิจัยจากภายในและภายนอกน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด

7. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และนาํมาใช้ช่วยการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

8. ควรมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของคณะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้บุคลาการสามารถติดตามและเกิด
ความเข้าในการบริหารจัดการงานของคณะอย่างต่อเน่ือง 

9. ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ 
(ERP และ e-GP) เบ้ืองต้น อย่างต่อเน่ือง 

10. การจัดทําแผนเงินรายได้ทั้งระดับคณะและภาควิชา ต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่มสี่วนรับผิดชอบเกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างเป็นระบบ 

11. ควรจัดทําแนวทางการหารายได้ส่วนที่ประมาณการเพ่ิมให้มีความชัดเจน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 
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12. คณะเกษตรยังขาดระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มปีระสิทธิภาพ

13. บุคคลากรยังขาดความเข้าใจและมสี่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ 

แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา

1. ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ในคณะเกษตรขอตําแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ

2. ควรจัดทรัพยากรทางการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิต

3. ควรจัดสถานที่สําหรับทํากิจกรรม เช่น ที่ต้ังสโมสรนิสติ ชุมชุม ให้เป็นศูนย์กลาง ศนูย์รวมนิสิตของคณะเกษตร

4. ควรเสริมจติสํานึกของความเป็นอาจารย์ ครู ให้กับคณาจารย์ของคณะเกษตร

5. ควรมีการติดตามและประเมินผลพันธกิจด้านการวิจัยให้ครบถ้วนในทกุภาควิชา

6. ควรมีการแสวงหาทุนวิจัยจากภายในและภายนอกเพ่ิมมากขึ้น

7. ควรสนับสนุนให้มีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพ่ิมมากขึ้น

8. ควารดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางานให้ชัดเจน

9. มหาวิทยาลัยควรมีการวางระบบเพ่ือรองรับการปฏิบัติการของ ERP และ e-GP อย่างทั่วถึง และเพียงพอ เพ่ือให้
การดําเนินงานในระดับคณะและภาควิชามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

10. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากเครือข่ายและพันธมิตรในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะเกษตร 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะเกษตร เป็นหน่ึงในสี่คณะแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอน
กิจการของกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากกรมเกษตร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรกก่อต้ังมีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระ
ราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งกิจการออกเป็น 5 
แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกกีฏวิทยาและ
โรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 พ.ศ. 2486 คณะเกษตรศาสตร์ยังไม่มีที่ทําการ อาคารสํานักงานต่างๆ อยู่รวมกันที่สํานักงานเลขานุการ
กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ อาคารท่ีต่อมาเรียกกันว่า เรือนเขียว ส่วนอาคารเรียนก็กระจัดกระจายอยู่ใน
บริเวณเกษตรกลางบางเขน ได้แก่ อาคารสัตวบาล (ปัจจุบันเป็นหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

นอกจากน้ีก็ยังจัดการเรียนการสอนที่อาคารพืชพรรณ และอาคารโภชนาการ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นสํานักงานงานสถิติการเกษตร) ซึ ่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2496 บางแผนกของคณะเกษตรศาสตร์จึงได้ย้ายเข้ามา
ใช้อาคารหลังน้ีร่วมกับสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2500 คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ใช้

พื้นที่ทั้งหมดของอาคารชีววิทยาเพื่อการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ภายหลังสํานักงานอธิการ
ได้ย้ายไปใช้พื้นที่หอประชุมใหญ่ที่สร้างเสร็จ ต่อมาเมื่อคณะประมงและคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ย้าย
ออกไปจากตึกเดิมไปยังตึกพลเทพและตึกพิทยาลงกรณ์ตามลําดับ คณะเกษตรจึงได้ย้ายที่ทําการคณะไป
อยู่แทนที่อาคารหลังน้ีซึ่งปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 
 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตร
ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสัตวบาลซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และ ได้มีการเปลี่ยนช่ือจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล และเพ่ิมแผนกเคห
เศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก และได้เปลี่ยนช่ือแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็นแผนกเคมีตามเดิม 
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย และในวันที่  
9 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนช่ือคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตรและแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น  
8 แผนกวิชา ดังน้ี 

1. แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
2. แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมช่ือแผนกวิชาเกษตรวิศวกรรม) 
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมช่ือแผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์) 
4. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (เดิมช่ือแผนกวิชาเกษตรศาสตร์) 
5. แผนกวิชาสัตวบาล 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
12 

6. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เป็นแผนกวิชาใหม่) 
7. แผนกวิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม)่ 
8. แผนกวิชาปฐพีวิทยา (เป็นแผนกวิชาใหม่)  

พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่นในปัจจุบัน ต่อมา ในวันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากการเรียกชื่อแผนกวิชาเป็นภาควิชาในทุกคณะ 
และเริ่มจัดต้ังส่วนราชการที่เรียกว่าสํานักงานเลขานุการให้สังกัดอยู่คณะด้วย และในปีนี้ได้ย้ายแผนกวิชาเกษตร
นิเทศจากคณะเกษตรไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์แทน โดยเรียกใหม่เป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ต่อมาในวันที่  
13 ตุลาคม พ.ศ. 2518 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้แยกภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืชออกจากกัน และตั้งเป็นภาควิชากีฏวิทยา 
ภาควิชาโรคพืช และยุบเลิกภาควิชาพืชศาสตร์ โดยจัดต้ังเป็น 2 ภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาพืชไร่นา กับ ภาควิชา
พืชสวน  
 คณะเกษตรได้เริ่มดําเนินการสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา พ.ศ. 2521 ใน สาขา
กีฏวิทยา และ สาขาปฐพีวิทยา เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการ 
ศึกษา พ.ศ. 2521 โดยเริ่มให้นิสิตปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
ไปเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน และต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2528 คณะเกษตรได้มีนโยบายให้นิสิตช้ันปีที่ 1 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปศึกษา  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัเกษตร-
ศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 คณะเกษตรไม่มีภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยย้ายจากคณะ
เกษตรไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยต้ังช่ือใหม่เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต่อมา 
พ.ศ. 2527 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้กําหนดให้มีภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรในคณะเกษตร 
ดังน้ันคณะเกษตรจึงมีภาควิชาทั้งหมด 9 ภาควิชา มาจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2531 คณะเกษตรได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบ
บูรณาการความรู้ขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
ศัตรูพืช) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร) ณ วิทยาเขตบางเขน และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน) 
และ พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 พ.ศ. 2536 คณะเกษตร ได้เริ่มมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติเกษตรเขตร้อน 
(Tropical Agriculture) ทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในทุกภาควิชา และอีก 3 ปีต่อมาได้เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร  
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ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แยกคณะเกษตรเป็น  
2 คณะ คือ คณะเกษตร และ คณะเกษตร กําแพงแสน และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดต้ังศูนย์ธุรกิจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับภาควิชาสังกัดคณะเกษตร 

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา (International Double Degree Program) 
ร่วมกับ Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาเกษตรเขตร้อน 
(Tropical Agriculture) และ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade) ปัจจุบันคณะเกษตรมีการแบ่ง
ส่วนราชการ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา 1 สํานักงานเลขานุการ และ 3 ศูนย์ ดังต่อไปน้ี 

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

 
 พ.ศ. 2548 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคณะเกษตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ และพระราชทานช่ืออาคาร “วชิรานุสรณ์” และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด
อาคาร “วชิรานุสรณ์” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เพ่ือใช้เป็นอาคารปฏิบัติการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกษตร 
มีห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร และสํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตร 
 
ภาควิชากีฏวิทยา (Department of Entomology) 
 จัดการศึกษาทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับแมลง 
ดําเนินงานงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ของวิทยาการทางกีฏ
วิทยา เผยแพร่ ส่งเสริมและบริการวิทยาการที่เก่ียวกับแมลงให้แก่หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษาเอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องและสนใจ 
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ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics) 

 จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่างๆ ของคณะเกษตร 
โดยเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเขตร้อนที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้
งานและประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังการวิจัยคิดค้น
เครื่องต้นแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรต่างๆ  
 

 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  (Department of Home Economics) 
 ผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริม
สังคมไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือการประ 
กอบอาชีพ สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมงานบริการวิชา 
การเพ่ือสร้างรายได้ และให้บริการชุมชน ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ภาควิชาปฐพวิีทยา (Department of Soils Science) 

 จัดการเรียนการสอน การวิจัยและงานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการด้านดินและปุ๋ย 
งานวิจัยทางด้านทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ดินและนํ้า งานวิจัยด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เทคโนโลยีการผลิต และผลการใช้ปุ๋ย รวมทั้งงานวิจัยทางด้านปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
ภาควิชาพืชไร่นา (Department of  Agronomy) 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางพืชไร่นา ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพืชไร่ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ การศึกษาและวิจัยครอบคลุมถึงการผลิตการเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิต สรีรวิทยาการผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือสร้างพันธ์ุ
ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การศึกษาและวิจัยจะเน้นตามลําดับความสําคัญทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันของพืชไร่แต่ละชนิด 

 
ภาควิชาพืชสวน  (Department of Horticulture) 

จัดการเรียนการสอนสาขาพืชสวน โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้ได้รับ
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพทางด้านพืชสวนที่มีมูลค่า
การตอบแทนสูง และผ่านขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาควิชาโรคพืช (Department of Plant Pathology) 

มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
ประยุกต์ความรู้วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง และช้ีนําสังคมภาคเกษตรและชนบทได้อย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
ภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร (Department of Agricultural Extension and 
Communication) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา ที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอันเน่ืองมาจากการสร้างสรรค์
งานวิชาการและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และมุ่งผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและช้ีนําสังคมภาคเกษตรและชนบท ได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Science) 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางสัตวศาสตร์ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งเน้นการสอนและวิจัยทางสัตวศาสตร์ มีบทบาทร่วม
ในการเป็นผู้นําและแก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ 
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รายนามคณบดีคณะเกษตรและวาระท่ีดํารงตําแหนง่ 
 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล ปีที่ดํารงตําแหน่ง

1 พระช่วงศิลปการ 2488-2491 
2 หลวงอิงคศรีกสิการ (นายอินทรี จันทรสถิตย์) 2491-2498 
3 หลวงสมานวนกิจ 2498-2499 
4 ศาสตราจารย์ จรัด สุนทรสิงห์ 2499-2509 
5 ศาสตราจารย์ บรรเจิด คติการ 2509-2511 
6 ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ 2511-2512 
7 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ.นคร 2512-2513 
8 ศาสตราจารย์ ปวิณ ปุณศร ี 2513-2517 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด บุญซึ่ง 2517-2521 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ 2521-2525 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน ย่ิงชล 2525-2529 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ วังใน 2529-2537 
13 ศาสตราจารย์ ดร.เจิรญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ์ 2537-2541 
14 ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา 2541-2545 
15 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ สมมาตย ์ 2545-2549 
16 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ 2549-ปัจจุบัน 
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1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์

ปรัชญา 
คณะเกษตรเป็นแหล่งความรู้ อันนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ เศรษฐสังคม อย่างย่ังยืน 

 
ปณิธาน 

มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
 องค์การ การเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตร ช้ันนําของภูมิภาค  
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ 

2. สั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 

3. สร้างเสริมงานวิจัย และองค์ความรู้ที่มีความสําคัญเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
กําหนดนโยบายของประเทศ  

4. ให้บริการวิชาการ และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรในระดับ
นานาชาติ 

5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการสืบสานประเพณีอันดีของชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

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

 
เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสามารถช้ีนําในการกําหนดนโยบายของประเทศ 
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4. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 
5. เครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างความยอมรับในระดับภูมิภาค และความเข้มแข็งทางวิชาการ/

วิชาชีพ 
6. องค์การที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะเกษตร 

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

1.4 แผนงานประจําปีของคณะเกษตร 

 ทั้งน้ีคณะเกษตรมีแผนการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปน้ี 
ฝ่าย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 วิชาการ 10 1,615,000 

2 วิจัยและบริการวิชาการ 5 940,000 

3 กิจการนิสิต 34 6,260,000 

4 กิจการพิเศษ (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 12 2,429,000 

5 ประกันคุณภาพ 7 167,000 

6 บริหาร 17 7,176,000 

7 วิเทศสัมพันธ์ 6 2,790,000 

8 ประชาสัมพันธ์ 2 600,000 

 รวม 93 21,977,000

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะเกษตร 

กิจกรรม มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

1. ชี้แจงตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา   

2. ภาควิชา/สนล. จัดทําและส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐาน 

   

3. ภาควิชา/สนล. นําเสนอผลการดําเนินงาน   

4. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/
หน่วยงาน คณะเกษตร 
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กิจกรรม มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

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

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะเกษตร   

7. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร   
8. นําเสนอผลประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

  

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

โครงสร้างคณะเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 
กีฏวิทยา 

ภาควิชา 
เกษตรกลวิธาน 

ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

ภาควิชา
พืชไร่นา

ภาควิชา
พืชสวน

ภาควิชาส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์เกษตร

ภาควิชา
สัตวบาล

ศูนย์ธุรกิจ 
เกษตร 

สํานักงาน 
เลขานุการคณะ 

ศูนย์ชนบท
ศึกษา

ภาควิชา
โรคพืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ
อาชีพแก่เกษตรกร

คณะเกษตร 

คณบดีคณะเกษตร 

คณะกรรมการประจําคณะเกษตร

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

หัวหน้า 
ภาควิชา 

เกษตรกลวิธาน 

หัวหน้า 
ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชสวน

หัวหน้า
ภาควิชาส่งเสริม 

และนิเทศศาสตร์เกษตร

หัวหน้า 
สํานักงาน 

เลขานุการคณะ 

ศูนย์ชนบท
ศึกษา

หัวหน้า 
ภาควิชา 
กีฏวิทยา 

หัวหน้า 
ภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชไร่นา

หัวหน้า
ภาควิชา 
สัตวบาล

หัวหน้า
ภาควิชา 
โรคพืช

ศูนย์ธุรกิจ 
เกษตร 

หัวหน้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ 
อาชีพแก่เกษตรกร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
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1.7 รายนามผู้บรหิารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะเกษตร 

 คณบดีคณะเกษตรคนปัจจุบันได้เข้ารับตําแหน่ง วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ  คณบดีคณะเกษตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ สุดาวดี  เหมทานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ย่ิงยง  ไพสุขศานติวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ  ตรีวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.สุจินต์  เจนวีรวัฒน์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ดร.ธนาทิพย์  สุวรรณโสภี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 อาจารย์ ดร.บัญชา  ชินศรี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดลฤดี ใจสุทธ์ิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ภูมิไชย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 อาจารย์ ธานินทร์ คงศิลา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

อาจารย์ เจตษฎา อุตรพันธ์ุ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ  คณบดีคณะเกษตร 
 อาจารย์ ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษด์ิ  กาวีต๊ะ  หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ  พิชกรรม  หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
 อาจารย์ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ     หัวหน้าภาควิชาโรคพืช 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ  หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ประสานพานิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ  เที่ยงธรรม  กรรมการประจําคณะเกษตร 
       ประเภทคณาจารย์ประจํา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ กรรมการประจําคณะเกษตร 
       ประเภทคณาจารย์ประจํา 
 รองศาสตราจารย์ วัชรี  เลิศมงคล   เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายบําเพ็ญ  ไชยชนะ    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
คณะกรรมการกองทุน คณะเกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ  คณบดีคณะเกษตร 
 อาจารย์ ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษด์ิ  กาวีต๊ะ  หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ  พิชกรรม  หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
 อาจารย์ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ     หัวหน้าภาควิชาโรคพืช 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ  หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ประสานพานิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 
 รองศาสตราจารย์ วัชรี  เลิศมงคล   เลขานุการคณะกรรมการ 
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ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ที่คณะเกษตรภาคภูมิใจ 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มผีลงานที่ภาคภูมิใจ ดังน้ี 

1. ด้านการเรยีนการสอน 

ภาควิชาพืชสวน 
กิจกรรมรางวัล “เรียนดี-กิจกรรมเด่น” เป็นกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความความสามารถทางวิชาการและการมี

จิตสาธารณะของนิสิต มีเกณฑ์คือคะแนน GPA 2.8 สําหรับนิสิตปริญญาตรีปีที่ 4 หรือปีที่จบ (กรณีจบก่อน 4 ปี) 
และ 3.5 สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตรและการเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาพืชสวน ซึ่ง
แนวโน้มจํานวนนิสิตที่ได้รับรางวัลสูงขึ้นต่อเน่ือง จาก 13 คน ในปีการศึกษา 2553 เป็น 16 คน ในปีการศึกษา 
2554 และ 21 คนในปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
              นางสาวนภสรณ์ เช่ียวชูกุล       นางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์ 
 

ภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เกษตร กลุ่มวิชาสื่อสารและพัฒนาการเกษตร ในความดูแลของภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 01001322 การจัดการโครงการส่งเสริม
เพ่ือการพัฒนาการเกษตร (Extension Project Management for 
Agricultural Development) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาการและสร้างจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
เรื่อง “การเติมพลังต้นกล้าความรู้ในงาน
พัฒนาการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร” ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 
2556 เน้นการฝึกทักษะการจัดการโครงการ
ส่ ง เส ริมการเกษตร  โดยจัดการฝึกอบรม
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ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือลดรายจ่ายและเสริมรายจ่าย ให้แก่เกษตรกร แม่บ้าน และนักเรียน ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดตราด ซึ่งผู้รับบริการและนิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก 

2. ด้านกิจกรรมนิสิต 

คณะเกษตร มกิีจกรรมเสรมิหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนานิสิตที่หลากหลาย ซึ่งมีกิจกรรมที่ภาคภูมใิจ 
ดังน้ี 

1. โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร: การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย (Rice Cultivatuion: Thai 
Farmers’ Way of Life) เป็นโครงการที่ให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมการปลูกข้าว และเป็นการปลุกจิตสํานึกให้นิสิต
เห็นถึงความสําคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย โดยเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านหลักการทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์การผลิตข้าว ลักษณะทางพฤษศาสตร์ พันธ์ุข้าว การปรับปรุงพันธ์ข้าว การทําหมันข้าว ระบบการผลิต
ข้าว ทักษะการปลูกข้าว และวิธีการปลูกข้าว ได้แก่ การปักดําการ การโยนกล้า การลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งนิสิตได้ลง
มือปฏิบัติจริง ต้ังแต่การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเก่ียว เป็นเวลา 8 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  
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  2. กิจกรรมร่วมแข่งขัน ประกวด และได้รับรางวัล  โดยนิสิตในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ และได้รับรางวัลอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

1) นิสิตได้รับรางวัลเมนูพิเศษ i-Chef  พร้อมเงินรางวัล 
10,000 บาท และรางวัลกองเชียร์ พร้อมเงินรางวัล 
5,000 บาท จากการแข่งขัน Deksomboon World 
Food Challenge 2012 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2555 ซึ่งบริษัท หย่ัน หว่อ หยุ่น คอร์เปอเรช่ัน กรุ๊ป 
จํากัด ได้จัดขึ้นเพ่ือค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักใน
การประกอบอาหาร และสร้างสรรค์ศิลปะการตกแต่ง

จานในระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อาจารย์ทิพา
กร ม่วงถึก   อาจารย์เสาวนีย์ ลาดน้อย และ อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลการแข่งขัน 
นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายณัฐชา คงณศิริ และนายปัญญา มานะเจริญดี 
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2)  นิ สิ ต ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง  พ ร้ อ ม 
ใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขัน Thailand Umami Culinary 
Challenge 2012 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ MCC 
Hall เดอะมอลล์บางกะปิ โดยมี อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ 
อาจารย์ทิพากร ม่วงถึก และอาจารย์เสาวนีย์ ลาดน้อย เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการแข่งขัน นิสิตทึ่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายธมวัฒน์  
อิทธิพรวิทูร และนางสาวบัณฑิตา ตรงยางกูร 

3) นายกรวิทย์ สักแกแก้ว น.ส.สุมณฑา บัวหอม และน.ส.ขนิษฐา นวลหนู ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Chef Champion The Reality game 

 4) นิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 จํานวน 2 คน 
ประกอบด้วย นางสาวภัทราพร ศรีอาริยวงศ์ และ
นางสาวธวัลพร โกธรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรอาหารและโภชนาการได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมเงินสดมูลค่า 4,000 บาท จากการแข่งขันโครงการ 
Swensen’s stylist Challence 2012 ซึ่งทางบริษัท 
ฟู้ด สไตลิสต์ ร่วมกับ บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด 

จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือหาทีมนักออกแบบสร้างสรรค์สเวนเซ่นส์ซันเด และได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ  โดยมี อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการ
แข่งขัน  
 3. ภาควิชาสัตวบาล ผลงาน กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านสัตวบาลภายใต้การเลี้ยงไก่เคยู-เบตง 
เป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ทักษะวิชาชีพทางด้านสัตวบาลภายใต้การเลี้ยงและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เคยู- 

เบตง ที่นําความรู้จากการเรียนในห้องเรียน มาปฏิบัติจริง เพ่ือให้นิสิตได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
รวมถึงการแก้ปัญหาและการลองทําธุรกิจจริงภายใต้ผลิตภัณฑ์ไก่อบและข้าวมันไก่เคยู-เบตง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการทํากิจกรรมและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
          ภาพกิจกรรมในงานเกษตรแห่งชาติ 2556 
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3. ด้านงานวิจัย 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มคีณาจารย์ที่ดําเนินงานวิจัยจนได้รับรางวัลในการประกวด ดังน้ี 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  
รางวัลในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555จาํนวน 3 รางวัล ดังน้ี 
1. รางวัลชนะเลิศ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม) ผลงาน เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพ่ือ

ชุมชน โดย ผู้สร้างสรรค์ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย และคณะ  

 
 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพ่ือชุมชน หรือเครื่องสีข้าวชุมชน-120 เป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก มีขนาด
กะทัดรัด สะดวกในการเคล่ือนย้าย ติดต้ัง ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้ทํางานได้เหมาะสมกับข้าวเปลือก 
ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาว รายละเอียดของเคร่ือง มีดังต่อไปน้ี 
 1)  ขนาดมิติ  80 x 120 x190 มม. นํ้าหนักรวม 350 กิโลกรัม 
 2)  ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 2.2 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 15 แอมป์ 
 3)  ความสามารถทํางาน 100 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อช่ัวโมง 
 4)  ประสิทธิภาพการกะเทาะ 80 เปอร์เซ็นต์ 
 5)  ปริมาณข้าวรวม 60-65 เปอร์เซ็นต์ 
 6)  มีชุดตะแกรงโยกทําความสะอาดข้าวเปลือก 
 7)  มีชุดคัดแยก ต้นข้าว ข้าวท่อน และปลายข้าว 
 8)  กรวยแยกแกลบสามารถปรับเลื่อนตําแหน่งได้ 
 9)  ผลิตได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาว 
 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพ่ือชุมชน มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งานในชุมชน และพ้ืนที่ห่างไกล 
เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย กอปรกับช้ินส่วน และอะไหล่ของเคร่ืองยังสามารถใช้อะไหล่ทดแทนซึ่งหา
ได้ในท้องถิ่น 
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2. รางวัลรองชนะเลิศ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม)  ผลงาน การพัฒนาเคร่ืองหยอดเมล็ด
สําหรับถาดเพาะกล้า โดยผู้สร้างสรรค์ นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ 
   
                                                                                     

                                                           
 
 
 
 
 

 
 เครื่องหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้าที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้กับเมล็ดพันธ์ุเบ้ืองต้นที่มี
ลักษณะเป็นทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เช่น เมล็ดมะละกอ เป็นต้น ส่วนถาด
เพาะกล้าที่ถูกใช้กับเคร่ืองหยอดที่ได้ทําการพัฒนานี้มีจํานวนหลุมบนถาดเท่ากับ 60 หลุม ซึ่งเป็นถาดเพาะกล้าที่
สามารถหาได้ง่ายมีขายทั่วไปในร้านอุปกรณ์ทางการเกษตร 
 ขั้นตอนการทํางานเครื่องหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้าเริ่มจากการนําถาดเพาะกล้า ที่บรรจุดินเรียบร้อย 
ขนาด 60 หลุมต่อถาด มาวางใส่ในช่องวางถาดด้านล่างของเคร่ืองหยอดเมล็ด นําเมล็ดพันธ์ุที่ต้องการเพาะต้นกล้า
เทใส่ในถังบรรจุเมล็ด ทําการหมุนมือหมุน ทวนเข็มนาฬิกา 1/2 รอบ แล้วหมุนกลับทิศทางอีก 1/2 รอบ (มือหมุน
จะกลับมาอยู่ในตําแหน่งเร่ิมต้น) เพ่ือบังคับชุดกําหนดจํานวนเมล็ด นําเมล็ดจากถังบรรจุเมล็ดถูกส่งลงไปยังท่อ
ลําเลียงเมล็ด ที่เช่ือมระหว่างชุดกําหนดจํานวนเมล็ดกับชุดกดดิน หลังจากน้ันกดคันโยกลง จังหวะที่หน่ึงเพ่ือบังคับ
ชุดกดดินเปิดหน้าดินให้เป็นหลุมบนถาดเพาะกล้าทุกหลุม จากน้ันกดคันโยกลงจังหวะที่สองเพ่ือบังคับชุดปล่อยเมล็ด
ทําการปล่อยเมล็ด นําเมล็ดพันธ์หยอดลงไปในหลุมทั้งหมดของถาดเพาะกล้า โดยที่สามารถกําหนดระดับความลึกใน
การหยอดเมล็ดลงในหลุมได้ด้วยชุดกําหนดความลึกในการหยอดทําการปล่อยคันโยกขึ้นกลับสู่ตําแหน่งเดิม ดึงถาด
เพาะกล้าที่ถูกหยอดเมล็ดพันธ์ออกจากเคร่ืองหยอด เป็นการสิ้นสุด 1 รอบการทํางาน โดยลักษณะเด่นของเคร่ือง
สามารถหยอดเมล็ดลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้พร้อมกันทุกหลุมภายในหน่ึงรอบการทํางาน 

3. รางวัลชมเชย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร) ผลงาน เครื่องปอกฝรั่งเพ่ือการผลิตฝร่ังแช่บ๊วย 
โดยผู้สร้างสรรค์  ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง และคณะ 
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน
เพ่ือนพ่ึง (ภา) เกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเสด็จชมงานนิทรรศการวิชาการ 
โดยมีผลงานเคร่ืองปอกฝรั่งเพ่ือการผลิตฝร่ังแช่บ๊วย ของ ผศ. ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
คณะเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงาน และได้ถวายการสาธิตขณะเสด็จเย่ียมชมทอดพระเนตรเครื่องปอกฝรั่งเพ่ือการ
ผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานการปอกผลฝร่ังและลดระยะเวลาในการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย 
ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพเกรดอาหารทําให้ได้ผลผลิตที่สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค ราคาไม่แพง ช่วยให้เกษตรกรและผู้สนใจทําเป็นอาชีพเสริมลงทุนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในนิทรรศการวิชาการยัง
มีผลงานของคณาจารย์คณะเกษตรร่วมแสดง อาทิเช่น เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ผลงานของ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย  

 
ภาควิชาพืชสวน  

 ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาพืชสวนมีบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง/เชิดชู 4 คนดังน้ี 

 1. ผศ. สมพร ทรัพยสาร ได้รับรางวัล “นักขยายพันธ์ุพืชดีเด่น ประจําปี 2555” จากสมาคมนักปรับปรุง
พันธ์ุพืชและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย รับรางวัลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 
 2. รศ.ดร.อรดี สหวัชรินทร์ ได้รับรางวัล “นักขยายพันธ์ุพืชดีเด่น ประจําปี 2555” จากสมาคมนักปรับปรุง
พันธ์ุพืชและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย รับรางวัลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 
 3. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ได้รับอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝร่ังเศสขั้นอิศวันด้านการเกษตร (Chevalier 
de l’Ordre de Meriteagricole) ประจําปี พ.ศ. 2556 จากการมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ
เกษตรให้เกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านยางพารา ร่วมกับหน่วยงานของสาธารณรัฐฝร่ังเศส อาทิ CIRAD 
INTRA University of Chevalier de l’Ordre de Meriteagricole Montpellier II และSupAgro เป็นต้น ภายใต้
การดําเนินงานของศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center) อย่างต่อเน่ือง 
 4. ศ.ดร.สายชล เกตุษา อาจารย์อาวุโสของภาควิชาพืชสวน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา ประจําปี 2555 ตามหนังสือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ท 2472 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2556 

5. ศ.ดร.สายชล เกตุษา อาจารย์อาวุโสของภาควิชาพืชสวน ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2554 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) 
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4. ด้านการบรกิารวิชาการ 

 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลงานที่
ภาคภูมิใจ ดังน้ี 

ภาควิชาพืชสวน 
กิจกรรมเติมความรู้สู่ต้นกล้า ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นกิจกรรมบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดวังยาง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ซึ่งช่วยสร้างความ
ภาคภูมิใจให้ก้บนิสิตที่ได้บําเพ็ญประโยชน์จากความรู้ด้านพืชสวน ช่วยส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ตลอดจน
ประสบการณ์และศักยภาพของนิสิตโดยนิสิตภาควิชาพืชสวนทุกระดับและช้ันปีรวม 82 คน อาจารย์ 7 คน มี
กิจกรรม คือ 1) ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจเรื่องการปลูกไม้ผล การปลูกผักสวนครัว การปลูก
กล้วยไม้บนต้นไม้ และการทําเต้าฮวยนมสด 2) นิสิตและคณาจารย์ได้ร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทําแปลงผัก 
วางระบบนํ้าให้กับโรงเรียนวัดยาง 

 

 
สอนนักเรียนปลูกผักและเตรียมแปลงปลูกกับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาพืชไร่นา 
1. ม.เกษตรศาสตร์เปิดบ้านวิชาการปาล์มนํ้ามันทุ่งรังสิต’ 56  
2. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 
3. โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวลืมผัวเพ่ือเพ่ิมรายได้เกษตรกรในพ้ืนที่ ต.เพนียด 

             (ทั้ง 3 ผลงาน รายละเอียดตามเอกสารองค์ประกอบที่ 5) 
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ภาควิชาโรคพืช 
 ผลงาน การจัดต้ังหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช ภาควิชาโรคพืชมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แก่สังคมและดําเนินการตามระบบที่ กําหนด มี
แผนการดําเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ และมีการ

จัดต้ังหน่วยงานภายในภายใต้ช่ือ หน่วยวิจัยและบริการโรคพืชขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางภายในสําหรับประสาน
บุคลากรในหน่วยงานในการให้บริการวิชาการอย่างมีระบบ ทั้งกรณีการขอความอนุเคราะห์จากภายนอกผ่าน
ภาควิชา  กําหนดให้มีบริการด้านฝึกอบรมเฉพาะทาง การบริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืชด้วยวิธีพ้ืนฐานและขั้น
สูง การให้คําปรึกษาและคําแนะนําวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาโรคพืช และการจัดเป็นหน่วยรองรับการฝึกงานของ
นิสิตทุกระดับเพ่ือสร้างความเช่ียวชาญในสายงาน ปัญหาพิเศษ  การบริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่
หน่วยงานทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งน้ี มีการกําหนดกรอบ และแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
5. ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
ภาควิชากีฏวิทยา 

“การพัฒนางานประกันคุณภาพฯ ภาควิชากีฏวิทยา” ในอดีตถึงแม้การดําเนินงานของภาควิชากีฏวิทยามี
ความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพค่อนข้างสูง เช่น มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนมาก ตลอดจนมีงานวิจัยและผลงานวิจัยจํานวนมาก มีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง ฯลฯ กล่าวคือมี
ผลผลิตที่ดีมาก แต่เมื่อมองในมุมมองของปัจจัยนําเข้าและกระบวนการกลับมีในระดับตํ่า จึงส่งผลให้ตัวบ่งช้ีในส่วน
ของปัจจัยนําเข้าและกระบวนการดึงให้คะแนนประกันคุณภาพของภาควิชาฯ น้อยลงกว่าที่ควรเป็น แต่ในระยะ 4 ปี
ที่ผ่านมา (2551-2555)  ภาควิชากีฏวิทยามีการพัฒนางานประกันคุณภาพฯ อย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับการพัฒนาตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจนสามารถได้รับคะแนนตรวจประเมินฯ อันดับ 1 
ของคณะเกษตร 4 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจหน่ึงของอาจารย์และบุคลากรในภาควิชาจากการวิเคราะห์
ปัญหาในอดีต แนวทางแก้ไขปัญหา และความสําเร็จในปัจจุบัน ของการดําเนินงานประกันฯ (ตารางที่ 1) ตลอด
ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา อาจเป็นมุมมองที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะในระดับภาควิชา 

 

ปัญหาที่พบในอดีต การแก้ไขปัญหา ความสําเร็จในปัจจุบัน

คณาจารย์และบุคลากรไม่เข้าใจ  ไม่
เห็นความสํา คัญของงานประกัน
คุณภาพฯ และมีทัศนคติไม่ดีต่องาน
ประกันฯ เป็นภาระงานที่เสียเวลาจึง
เ ป็ น ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ดําเนินการหลัก 

ส่งตัวแทนอาจารย์ (โดยเฉพาะผู้ที่
เป็น/จะเป็นประธานประกันฯ) และ
บุคลากรเข้าอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน
ฯและเลขานุการฯ  เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง
หลักการและมีการตีความตัวบ่งชี้
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

หัวหน้าภาควิชาฯ เห็นความสําคัญของ
งานประกันฯ มีการถ่ายทอดความรู้
ประกันฯ โดยเฉพาะสําหรับอาจารย์ใหม่ 
และกําหนดให้อาจารย์และบุคลากรทุก
คน มี ส่ วน ร่ ว ม โ ดยก า รแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการประกันฯ มีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ และมีความตื่นตัวกับการ
ประเมินมากขึ้น 
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ปัญหาที่พบในอดีต การแก้ไขปัญหา ความสําเร็จในปัจจุบัน

ดําเนินงานประกันฯ อย่างไม่มีระบบ 
ไม่ทราบจะดําเนินงานอย่างไร 

วางกรอบการดําเนินงานอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยมีตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
เป็นแนวทางดําเนินการ  มีการจัดทํา
คู่มือการดําเนินงาน เช่น คู่มือเขียน
โครงการ คู่มือการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ คู่มือ
การใช้ Dropbox และ คู่มือประธาน
ประกันฯ  

การดําเนินงานประกันเป็นระบบใน
รูปแบบเดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการ
เปล่ียนหัวหน้าภาควิชาฯ (เป็นประจํา
เกือบทุกปี) หรือเปล่ียนประธานประกันฯ 
ก็จะไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ประกันฯ ของภาควิชาฯ 

ขาดความรู้ ความเข้าใจในการกําหนด
แผนการดําเนินงานประจําปีและไม่
เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตาม
แผนเท่าที่ควร เช่น 
o ดําเนินงาน แต่ไม่เขียนโครงการ 
o เขียนโครงการ แต่ไม่สรุป 

มีการประชุมเพื่อร่วมกันเขียนแผนฯ 
กําหนดผู้รับผิดชอบและมีการติดตาม
การดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
หลาย ช่องทาง  ทั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
ภาควิชาฯ   ที่ประชุม คก.ประกันฯ 
และบอร์ดแผนการดําเนินงานฯ 

มีการดําเนินทุกโครงการตามแผนฯ 
ถึ งแม้จะช้าไปบ้าง  แต่มี ระยะเวลา
กําหนดตามกําหนดการตรวจประกันฯ 

การสรุ ปแบบประ เมิ นและสรุ ป
โครงการเสียเวลาและเป็นภาระ 

ในระยะแรกมีการตั้งคณะทํางานเพื่อ
ช่วยอาจารย์สรุปแบบประเมิน แต่
เนื่องจากแบบประเมินมีจํานวนมาก 
หล า ก โ ค ร ง ก า ร  คณะทํ า ง า น มี
ภาระหน้าที่หลักที่ต้องทํามาก จึง
ทํางานไม่ทัน ต่อมามีการสร้างแบบ
ประ เมิ นออน ไล น์  ( Gmail) ที่ จ ะ
สรุปผลให้ด้วย  

แบบประเมินออนไลน์ช่วยให้สรุปผล
โครงการได้ดีและรวดเร็วขึ้น ลดภาระ
อาจารย์และบุคลากร ปัจจุบันใช้งาน
เฉพาะ ผู้ ร่ วม โครงการก ลุ่มย่ อย ใน
ภาควิชาฯ แต่สําหรับนิสิตจํานวนมาก ยัง
ไม่สะดวกนัก เพราะขาดข้อมูลอีเมลล์ 
และ เป็ น ก า ร ให้ อิ ส ร ะ ในก า รตอบ
แบบสอบถาม จึงคาดเดาไม่ได้ว่าจะตอบ
กลับจํานวนเท่าใด 

มีแผนการสอนไม่ครบทุกวิชา ขาด
การวางแผน  สรุป วิ เคราะห์และ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร 

มีการรวบรวมแผนการสอนทุกวิชา 
จัดทํา มคอ.3-7 (สอดคล้องกับ
แนวทางของ สกอ.) 

มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบที่
ชัดเจน ผู้สอนมีโอกาสสรุปการจัดการ
เรียนการสอน และนํามาสู่การปรับปรุง
รายวิชาและหลักสูตรได้ 

ไม่มีการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย และการบริการวิชาการ 

การบูรณาการเกิดขึ้นอยู่แล้วในการ
ดําเนินงานทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ปรากฏชัด
เป็นรูปธรรม จึงสร้างความเข้าใจใน
การบูรณาการ และแนะแนวทางที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
จัดการบริการวิชาการ โดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วม และการนําผลงานวิจัยไปใช้
ให้ชัดเจน  

มี ก า ร บู รณาการที่ ชั ด เ จนขึ้ น  และ
พยายามเริ่มการประเมินการบูรณาการ
โดยผู้เข้ารับบริการโดยใช้แบบประเมิน
และประกอบกับการสัมภาษณ์  
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6. การประชาสัมพันธ ์
คณะเกษตรสื่อสารกิจกรรมส่ือสาระความรู้ทางการการเกษตร ผ่านรายการโทรทัศน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกร สังคม ชุมชนเกษตร สหกรณ์การเกษตร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
ทําให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้และประโยชน์จากงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านการเกษตร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

1. รายการ ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little Farm”  
 รายการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร “My Little 
Farm” เป็นรายการโทรทัศน์รูปแบบการแข่งขัน Reality Show 
โดย รับสมัคร เยาวชนทั่ วประ เทศ  และคัด เลือก เยาวชน  
10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน (รวม 50 คน) เข้าสู่การแข่งขันระยะเวลา 
60 วัน บนพ้ืนที่จริงทีมละ 1 ไร่ ณ แปลงเกษตรกันตนามูฟว่ีทาวน์ 

ด้วยเงินลงทุนทีมละ 5,000 บาท โดยมีคณาจารย์คณะเกษตรให้คําแนะนําและสอนทําการเกษตร ผ่านการบันทึก
เทปโทรทัศน์และออกอากาศตลอด 60 วัน ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Farm Channel  สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อส
มท. ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-05.30 น.เพ่ือสร้างให้เยาวชนรักการเกษตร และ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้เยาวชนไทย และผู้สนใจรับรู้ข้อมูลการเรียนสาขาการเกษตร การเรียนรู้วิธีการทํา
การเกษตรตามหลักการวิทยาศาสตร์เกษตร และการประกอบการเกษตร รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนผู้เข้า
แข่งขันได้สิทธ์ิสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตร ภายใต้โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร (โควต้าตรง) 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสําคัญในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดย
รายการฯ น้ี ได้ดําเนินการมาแล้ว 3 ปี ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันปฏิบัติการเกษตร 
และได้ผลประกอบการทางการเกษตรท่ีดี ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและผลโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศ ได้รับ
รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใน
ปีการศึกษา 2555 และ 2556 มีเยาวชนจากโครงการ “My Little Farm” น้ี สนใจศึกษาสาขาการเกษตร และ
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร จํานวน 8 และ 5 ราย ตามลําดับ   
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2. คณะเกษตร ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครอบครัว ASEAN ร่วมโครงการ “อาเซียนเพ่ือ
เยาวชน” (ASEAN For Youth) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นการ
ขับเคล่ือนเยาวชนร่วมสร้างพลังอาเซียน โดยนิสิตคณะเกษตร เป็นผู้แทนคณะเกษตร เข้าร่วม 2 รายการโทรทัศน์ 
ได้แก่ 

1.) รายการจอโลกเศรษฐกิจ โดย สาวณัฐวดี ฉิมพาลี นิสติช้ันปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาพืช
ไร่ ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิตข้าวเวียดนาม พร้อมกับคุณบัญชา ชุม
ชัยเวทย์ และครอบครัวข่าว 3 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเวียดนาม 
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2.) รายการ Asia Connect เป็นการแลกเปลี่ยน content ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักอาเซียนและคุ้นเคยกับ
อาเซียน และคนอาเซียนรู้จักประเทศไทย ผา่นเน้ือหาสาระในแต่ละประเทศอาเซียน รวมถึงการเดินทางร่วมเรียนรู้
ใน Tour Asean โดย นางสาวณัฐฐา ลือชาติเมธีกุล นิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) และ
นางสาวอมรรัตร์ ม้ายอง นิสติช้ันปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาพืชไร่นา ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องข้าวที่ 
Department of Agriculture and Rural Development, Vietmam พร้อมกับคุณชิบ จิตนิยม และครอบครัว
ข่าว 3 ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเวียดนาม 

  
3.) รายการ go go Guide เป็นรายการแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม You Channel, cable TV 
4.) รายการ Lab Kids เป็นรายการสําหรับเยาวชนผู้ดูรายการได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยคณะเกษตร

ได้ถ่ายทอดความรู้การเกษตรบนพ้ืนฐานการคิดแบบวิทยาศาสตร์เกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง True 
Channel, True ปลูกปัญญา 

 

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ
แผ่นดิน 

98.08 100.56 (2.48) 101.42 104.74 (3.32) 107.33 104.82 2.51

งบประมาณ
เงินรายได้ 

190.05* 129.48 60.57 70.03 61.12 8.91 79.93 43.78 22.68

รวม (บาท) 288.13 230.04 60.57** 171.45 165.86 8.91 187.26 162.07 25.19
** ยอดยกมาจากปี 2552 
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 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555

รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 215,554,600.03 171,447,690.05  187,260,371.84

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อน
หักค่าใช้จ่าย) 

21,644,089.18 12,774,204.05      9,356,213.81

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานทีแ่ละที่ดิน 

205,354,371.83 165,856,978.32  144,628,914.48

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 230,030,815.18 13,077,599.24    17,437,505.52

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- -   5,970,907.25

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 60,573,655.75 8,810,799.15 25,193,951.84

 

 รายรับ-รายจ่าย คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555

1. งบประมาณแผ่นดิน 95,526,650.00 101,4351,000.00

2. งบประมาณ (บริการวิชาการ) 5,891,450.00      5,891,400.00

3. งบประมาณเงินรายได้ 70,029,590.05    79,933,871.84

รวมประมาณการรายรบั (บาท) 171,447,690.05   187,260,371.84

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)  

1. งบบุคลากร 79,413,285.03    79,454,336.41

2. งบดําเนินงาน 66,464,609.00    55,119,415.57

3. งบลงทุน 10,206,001.85    17,437,505.52

4. งบอุดหนุน 7,311,327.97      5,970,907.25

5. งบรายจ่ายอ่ืน 2,461,754.47      4,084,255.25

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 165,856,978.32 162,066,420.00
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1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2555 คณะเกษตร 

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร 
เปิด
สอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภาค
ปกติ 

( )

ภาค
พิเศษ

( )
ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก
ภาษาไทย

( ) 

นานาชาติ

( ) 
แผน
ก 

แผน
ข 

แผน
ก, ข

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร       

2. หลักสูตร วท.บ. เคมีการเกษตร       

3. หลักสูตร วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและ
สัตว์ 

      

4. หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์       

5. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน       

6. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน 
(นานาชาติ) 

     

7. หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ       

8. หลักสูตร วท.ม. การสื่อสารเพื่อการ 
   พัฒนา (นานาชาติ) 

     X  

9. หลักสูตร วท.ม. กีฏวิทยา     

10. หลักสูตร วท.ม. คหกรรมศาสตร์     

11. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีระบบ 
     เกษตร 

      

12. หลักสูตร วท.ม. ปฐพีวิทยา     

13. หลักสูตร วท.ม. พลังงานชีวภาพ    X 

14. หลักสูตร วท.ม. พืชไร่     

15. หลักสูตร วท.ม. พืชสวน     

16. หลักสูตร วท.ม. โรคพืช     

17. หลักสูตร วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร     

18. หลักสูตร วท.ม. สัตวศาสตร์     

19. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน     

20. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน  
     (นานาชาติ) 

        

21. หลักสูตร วท.ม. เกษตรย่ังยืน     
     (นานาชาติ) 

     

22. หลักสูตร ปร.ด. กีฏวิทยา      



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
38 

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร 
เปิด
สอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภาค
ปกติ 

( )

ภาค
พิเศษ

( )
ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท
ป.เอก

ภาษาไทย

( ) 

นานาชาติ

( ) 
แผน
ก 

แผน
ข 

แผน
ก, ข

23. หลักสูตร ปร.ด. ปฐพีวิทยา     

24. หลักสูตร ปร.ด. โรคพืช     

25. หลักสูตร ปร.ด. พืชไร่     

26. หลักสูตร ปร.ด. พืชสวน     

27. หลักสูตร ปร.ด. สัตวศาสตร์     

28. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน     

29. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน  
     (นานาชาติ) 

      

รวม   7    7   7   8 24 5 27 2 22 8

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

1.93 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา  ปกีารศึกษา 2555 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคต้น 

ภาค
ปลาย

 
รวม ป.โท ป.เอก 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร   112 112 224

2. หลักสูตร วท.บ. เคมีการเกษตร   6 5 11

3. หลักสูตร วท.บ. การจัดการศตัรูพืชและสัตว์   8 8 16

4. หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์   46 43 89

5. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน   2 3 5

6. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)   1 4 5

7. หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ   16 15 31

8. หลักสูตร วท.ม. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ)   - - 0

9. หลักสูตร วท.ม. กีฏวิทยา   9 9 18

10. หลักสูตร วท.ม. คหกรรมศาสตร์   15 16 31

11. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีระบบเกษตร   7 8 15

12. หลักสูตร วท.ม. ปฐพีวิทยา   11 10 21

13. หลักสูตร วท.ม. พลังงานชีวภาพ   - - 0

14. หลักสูตร วท.ม. พืชไร่   14 11 25

15. หลักสูตร วท.ม. พืชสวน   11 8 19

16. หลักสูตร วท.ม. โรคพืช   8 9 17

17. หลักสูตร วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร   14 14 28

18. หลักสูตร วท.ม. สัตวศาสตร์   10 14 24

19. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน   1 3 4



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
39 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคต้น 

ภาค
ปลาย

 
รวม ป.โท ป.เอก 

20. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)   2 4 6

21. หลักสูตร วท.ม. เกษตรย่ังยืน (นานาชาติ)   1 3 4

22. หลักสูตร ปร.ด. กีฏวิทยา   5 3 8

23. หลักสูตร ปร.ด. ปฐพีวิทยา   3 4 7

24. หลักสูตร ปร.ด. โรคพืช   3 3 6

25. หลักสูตร ปร.ด. พืชไร่   2 5 7

26. หลักสูตร ปร.ด. พืชสวน   3 3 6

27. หลักสูตร ปร.ด. สัตวศาสตร์   2 3 5

28. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน   2 3 5

29. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)   3 3 6

รวม 7 12 8 317 326 643

1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา

2554 2555

1. บุคลากรสายวิชาการ 1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 3.5 3

ปริญญาโท 45 44

ปริญญาเอก 113 118.5

รวม 161.5 165.5

2. นักวิจัยและบุคลากรที่ได้รบั
มอบหมายให้ทาํวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 0 1

ปริญญาโท 1 2

ปริญญาเอก 1 1

รวม 2 4

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ 212 193.5

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 367.5 363

5.  บุคลากรลาทุกประเภท  6 5

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 373.5 368
หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

    ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
40 

 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ
การศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ภาควิชา/
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

กีฏวิทยา - - 10.5 10.5 - - 1 1 - - 2 2 - - 2.5 2.5 - - 16 16

เกษตรกลฯ - 3 3 6 - 1 4 5 - - 2 2 - - - - - 4 9 13

คหกรรมฯ 1 14 5 20 - 3 3 6 2 1 1 4 - - - - 3 18 9 30

ปฐพี - 3 4.5 7.5 - - 4 4 - - 3 3 - - 4 4 - 3 15.5 18.5

พืชไร่ - 3 5 8 - - 5 5 - - 6 6 - - 0.5 0.5 - 3 16.5 19.5

พืชสวน - 1 7 8 - 1 2 3 - 2 3 5 - - 0.5 0.5 - 4 12.5 16.5

โรคพืช -  9 9 - - 1 1 - 1 3 4 - - - - - 1 13 14

ส่งเสริม - 4 1 5 - 1 2 3 - 3 3.5 6.5 - - 1 1 - 8 7.5 15.5

สัตวบาล - 1 8.5 9.5 - 1 2 3 - - 4 4 - - - - - 2 14.5 16.5

สํานักงานฯ - - - - - - 1 1 - 1 3 4 - - 1 1 - 1 5 6

รวม 1.0 29 53.5 83.5 - 7 25 32 2 8 30.5 40.5 - - 9.5 9.5 3 44 118.5 165.5

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน)

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 3 44 112 159 81 32 39 7 159

2 6-9 เดือน - 6.5 6.5 2.5 1.5 2.5 6.5

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - -

4 ลาศึกษาต่อ  - - 5 5 5 - - - 5

5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - - - - - - - - -

รวมทั้งหมด 3 44 123.5 170.5 88.5 32 40.5 9.5 170.5

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

  ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี) 

หน่วยงาน 

วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ

รวมทั้งหมด ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน 

ชํานาญงาน
พิเศษ 

ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

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

กีฏวิทยา 4 3 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 1 - 9

เกษตรกลฯ 4 - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 - 8

คหกรรมฯ 38.5 12 1 - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 38.5 14 2 - 54.
5 
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หน่วยงาน 

วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ

รวมทั้งหมด ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน 

ชํานาญงาน
พิเศษ 

ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

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

ปฐพี 7.5 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.5 2 1 - 10.
5 

พืชไร่ 10.5 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 10.5 1 1 - 12.
5 

พืชสวน 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - 12

โรคพืช 1.5 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 - 1 - 2.5

ส่งเสริม 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 1 - 8

สัตวบาล 21 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 21 2 - - 23

ศูนย์วิจัยฯ 2 3 0.5 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 4 0.5 - 6.5

สํานักงานฯ 18.5 12 14.5 2 1 - - - - - - - 1 1 - - 2 - - - - 20.5 14 16.5 - 51

รวม 123.5 37 22 4 1 - - 2 - - - - 5 3 - - 2 - - - - 127.5 45 25 - 197
.5 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

     ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 ข้อมูลสรุปจํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะเกษตร หรือ
อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน

อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิจัย

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ 

- - 2 -

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือ
วิจัย ณ สถาบนันานาชาติ 

- - 31 2

 

 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา/หน่วยงาน 

จํานวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง 

(ไม่นับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท)

ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ

กีฏวิทยา 25 25 7 15 -

เกษตรกลวิธาน 21 21 3 4 -

คหกรรมศาสตร์ 84.5 84.5 4 3 -

ปฐพีวิทยา 29 29 - 5 -

พืชไร่นา 32 32 3 10 -
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ภาควิชา/หน่วยงาน 
จํานวนบุคลากร

ท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง 
(ไม่นับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท)

ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ

พืชสวน 28.5 28.5 - 4 -

โรคพืช 16.5 16.5 1 7 1

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 23.5 23.5 - 10 -

สัตวบาล 39.5 39.5 1 6 -

ศูนย์วิจัยฯ 6.5 6.5 - - -

สํานักงานเลขานกุารคณะ 57 57 9 5 -

รวม 363 363 28 69 1

9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นบัจํานวนหัวนสิิตจริง)  
 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ข้อมูลวันท่ี 30 มิถุนายน 

2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา 

จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาติ 

รวม

เกษตร 349 - 349 358 4 362 358 1 359 448 - 448 - - - 1,513 5 1,518

o หลักสูตรภาษาไทย 307 - 307 311 - 311 337 - 337 440 - 400 - - - 1,395 - 1,395

- ภาคปกติ 307 - 307 311 - 311 337 - 337 440 - 440 - - - 1,395 - 1,395

เกษตรเขตร้อน 12 - 12 - - - - - - - - - - - - 12 - 12

การจัดการศัตรูพืช - - - - - - 36 - 36 64 - 64 - - - 100 - 100

การจัดการศัตรูพืชและ
สัตว์ 

24 - 24 30 - 30 - - - - - - - - - 54 - 54

คหกรรมศาสตร์ 31 - 31 37 - 37 33 - 33 37 - 37 - - - 138 - 138

เคมีการเกษตร 31 - 31 35 - 35 28 - 28 45 - 45 - - - 139 - 139

วิทยาศาสตร์เกษตร 187 - 187 175 - 175 206 - 206 236 - 236 - - - 804 - 804

อาหารและโภชนาการ 22 - 22 34 - 34 34 - 34 58 - 58 - - - 148 - 148

o หลักสูตรนานาชาติ 42 - 42 47 4 51 21 1 22 8 - 8 - - - 118 5 123

- ภาคพิเศษ 42 - 42 47 4 51 21 1 22 8 - 8 - - - 118 5 123

เกษตรเขตร้อน 
นานาชาติ 

42 - 42 47 4 51 21 1 22 8 - 8 - - - 118 5 123
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง
ชาติ

รวม

เกษตร 125 3 128 32 - 32 157 3 160 451 13 464 113 - 113 564 13 577

o หลักสูตร
ภาษาไทย 

124 - 124 32 - 32 156 - 156 448 - 448 99 - 99 547 - 547

- ภาคปกติ 118 - 118 - - - 118 - 118 418 - 418 - - - 418 - 418

  กีฏวิทยา 9 - 9 - - - 9 - 9 28 - 28 - - - 28 - 28

  เกษตรเขตร้อน - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  คหกรรมศาสตร์ 7 - 7 - - - 7 - 7 24 - 24 - - - 24 - 24

  ปฐพีวิทยา 19 - 19 - - - 19 - 19 59 - 59 - - - 59 - 59

  พืชไร่นา - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2

  พืชไร่ 18 - 18 - - - 18 - 18 57 - 57 - - - 57 - 57

  พืชสวน 17 - 17 - - - 17 - 17 67 - 67 - - - 67 - 67

  โรคพืช 9 - 9 - - - 9 - 9 40 - 40 - - - 40 - 40

  ส่งเสริมการเกษตร 23 - 23 - - - 23 - 23 67 - 67 - - - 67 - 67

  สัตวศาสตร์ 8 - 8 - - - 8 - 8 49 - 49 - - - 49 - 49

  เทคโนโลยีระบบ   
  เกษตร 

8 - 8 - - - 8 - 8 25 - 25 - - - 25 - 25

- ภาคพิเศษ 6 - 6 32 - 32 38 - 38 30 - 30 99 - 99 129 - 129

  เกษตรเขตร้อน 2 - 2 - - - 2 - 2 4 - 4 - - - 4 - 4

  คหกรรมศาสตร์ 4 - 4 8 - 8 12 - 12 26 - 26 50 - 50 76 - 76

  ส่งเสริมการเกษตร 
  สําหรับผู้บริหาร 

- - - 24 - 24 24 - 24 - - - 49 - 49 49 - 49

o หลักสูตร
นานาชาติ 

1 3 4 - - - 1 3 4 3 13 16 14 - 14 17 13 30

- ภาคปกติ 1 3 4 - - - 1 3 4 1 13 14 - - - 1 13 14

  เกษตรยั่งยืน     
  นานาชาติ 

- 3 3 - - - - 3 3 1 4 5 - - - 1 4 5

  เกษตรเขตร้อน    
  นานาชาติ 

1 - 1 - - - 1 - 1 - 9 9 - - - - 9 9

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 2 - 2 14 - 14 16 - 16

  การส่ือสารเพ่ือการ   
  พัฒนา นานาชาติ 

- - - - - - - - - 2 - 2 14 - 14 16 - 16

  เกษตรเขตร้อน    
  นานาชาติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภาควิชา 
จํานวนนสิิตระดับปรญิญาเอก ปี 1 

รวมจํานวนนสิิตระดับปรญิญาเอก
ทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม
เกษตร 21 1 28 168 29 197

o หลักสูตรภาษาไทย 22 - 22 140 2 142

- ภาคปกติ 19 - 19 113 2 115

กีฏวิทยา 3 - 3 18 1 19

เกษตรเขตร้อน - - - 4 - 4

คหกรรมศาสตร์ - - - - - 24

ปฐพีวิทยา 3 - 3 23 - 23

พืชไร่นา - - - 1 - 1

พืชไร่ 7 - 7 15 - 15

พืชสวน 2 - 2 10 - 10

โรคพืช 2 - 2 15 - 15

ส่งเสริมการเกษตร - - - - - -

สัตวศาสตร์ 2 - 2 27 1 28

เทคโนโลยีระบบเกษตร - - - - - -

- ภาคพิเศษ 3 - 3 27 - 27

เกษตรเขตร้อน 3 - 3 27 - 27

คหกรรมศาสตร์ - - - - - -

ส่งเสริมการเกษตรสําหรับ
ผู้บริหาร 

- - - - - -

o หลักสูตรนานาชาติ 5 1 6 28 27 55

- ภาคปกติ 5 1 6 26 27 53

เกษตรย่ังยืน นานาชาติ - - - - - -

เกษตรเขตร้อน นานาชาติ 5 1 6 26 27 53

- ภาคพิเศษ - - - 2 - 2

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา      
นานาชาติ 

- - - - - -

เกษตรเขตร้อน นานาชาติ - - - 2 - 2
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 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะเกษตร 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555

ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาติ

รวม ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

นานา
ชาติ

รวม ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาติ

รวม

ปริญญาตรี (รวม) 25  5 - 44 - 11 - 66 - 5 -

- ลาออก 11 - 5 - 13 - 11 - 13 - 5 -

- คัดชื่อออก 14 - - - 31 - - - 53 - - -

ปริญญาโท (รวม) 10 1 - 11 8 7 8 15 8 - - 8

- ลาออก 10 1 - 11 8 - 8 8 8 - - 8

- คัดชื่อออก - - - - - 7 - 7 - - - -

ปริญญาเอก (รวม) 3 - - 3 - - - - - - - -

- ลาออก 3 - - 3 - - - - - - - -

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - -

รวมทั้งหมดทุกระดับ 18 1 5 14 52 7 19 15 74 - 5 8

- ลาออก - - - - - - - - - - - -

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - -

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ) 

 

 ข้อมูลสรุปจํานวนข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะเกษตร และ
นิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รายการ 
>3 เดือน <3 เดือน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก

1. ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทาง
มาเรียนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา 

9 - 1 - - -

2. ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

10 2 - 46 1 -
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา 
จํานวนนสิิตเต็มเวลา (FTES) 

FTES
ภาคต้น 

FTES
ภาคปลาย 

FTES
เฉลี่ย 

คณะเกษตร 2,064.12 2,179.09 2,121.60

วิชากลางคณะ 6.83 12.67 9.75

สาขาเกษตรเขตร้อน 93.12 86.33 89.73

สาขาการจัดการศัตรูพืช - - -

สาขาเคมีการเกษตร - - -

สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร 88.82 148.35 118.59

เกษตรกลวิธาน 54.98 86.30 70.64

กีฏวิทยา 55.76 77.43 66.60

โรคพืช 121.30 111.59 116.45

ปฐพีวิทยา 293.59 186.48 240.03

พืชไร่นา 165.16 148.85 157.00

พืชสวน 120.64 151.398 136.01

สัตวบาล 159.52 107.87 133.70

คหกรรมศาสตร์ 546.00 704.32 625.16

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 358.39 357.51 357.95
 

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

หน่วยงาน 
ที่เปิดสอน
ระดับวิชา 

ผู้เรียน 
ระดับนสิิต 

ระดับ 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

คณะเกษตร 
 
 
 
 
 

 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 1,337.00 1,481.94 1,409.47

บัณฑิตศึกษา 14.12 8.65 11.38

รวม 1,351.12 1,490.59 1,420.85

 
>ปริญญาตรี 

บัณฑิตศึกษา 356.50 344.25 350.38

ปรับค่า 713.00 688.50 700.75

 รวม (ปรับค่า) 2,064.12 2,179.09 2,121.60
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม

เกษตร 236 - - 236 72 55 - 127 16 2 - 18 324 57 - 381

- หลักสูตรภาษาไทย - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - -

- ภาคปกติ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - -

การจัดการศัตรูพืช 33 - - 33 - - - 0 - - - 0 - - - -

กีฏวิทยา - - - 0 4 4 3 - - 3 7 - - 7

คหกรรมศาสตร์ 21 - - 21 7 - - 7 - - - 0 28 33 - -

เคมีการเกษตร 25 - - 25 - - 0 - - - 0 - - - -

ปฐพีวิทยา - - - 0 13 - - 13 2 - - 2 15 - - -

พืชไร่ - - - 0 12 - - 12 1 - - 1 13 - - 13

พืชไร่นา - - - 0 1 - - 1 - - 0 1 - - -

พืชสวน - - - 0 16 - - 16 1 - - 1 17 - - -

โรคพืช - - - 0 3 - - 3 2 - - 2 5 - - -

วิทยาศาสตร์เกษตร 123 - - 123 - - 0 - - - 0 - - - -

ส่งเสริมการเกษตร - - - 0 12 - - 12 - - - 0 12 - - -

สัตวศาสตร์ - - - 0 2 - - 2 2 - - 2 4 - - -

อาหารและ
โภชนาการ 

34 - - 34 - - - 0 - - - 0 - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - 0 - 51 - 51 - 2 - 2 - 53 - -

เกษตรเขตร้อน - - - 0 - - 0 - 2 - 2 - 2 - 2

คหกรรมศาสตร์ - - - 0 - 33 - 33 - - 0 - 33 -

ส่งเสริมการเกษตร 
สําหรับผู้บริหาร 

- - - 0 - 18 - 18 - - - 0 - 18 - - 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - 0 - - 6 6 - - 5 5 - - 11 -

- ภาคปกติ - - - 0 - - 2 2 - - 5 5 - - 7 -

เกษตรเขตร้อน 
นานาชาติ 

- - - 0 - - 2 2 - - 5 5 - - 7 - 

- ภาคพิเศษ - - - 0 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - -

การส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนา นานาชาติ 

- - - 0 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - 
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 ข้อมูลจํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

รายชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนสิิต จํานวนสมาชกิ กิจกรรมเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

มี ( ) ไม่มี ( ) 

สโมสรนิสิตคณะเกษตร 1,518 -

ชุมชุนนิสิตการจัดการศัตรูพืช 154  -

ชุมชุนนิสิตเคมีการเกษตร 139  -

ชุมชุนนิสิตคหกรรมศาสาตร์ 138  -

ชุมชุนนิสิตอาหารและโภชนาการ 148  -

ชุมชุนนิสิตวิทยาศาสตร์เกษตร 804  -

ชุมชุนนิสิตเกษตรเขตร้อน 123  -

ชุมนุมนิสิตภาควิชาพืชสวน 107  -

ชุมนุมนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยพืชสวน 90  -

 

 ข้อมูลเงินบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คณะเกษตร 1,130,300.00 

2 ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ 464,717.07 

3 ภาควิชาพืชไร่นา 661,500.00 

4 ภาควิชาพืชสวน 154,147.00 

5 ภาควิชาสัตวบาล 50,000.00

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 50,000.00
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณทีไ่ด้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม

1. กีฏวิทยา 1,503,000 17,346,500 18,849,500

2. เกษตรกลวิธาน 140,000 12,802,625 12,942,625

3. คหกรรมศาสตร์ 0 580,000 580,000

4. ปฐพีวิทยา 1,522,600 7,031,450 8,554,050

5. พืชไร่นา 1,708,000 20,360,476 22,068,476

6. พืชสวน 424,000 9,070,000 9,494,000

7. โรคพืช 1,050,000 20,408,687 21,458,687

8. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0 400,000 400,000

9. สัตวบาล 3,222,500 6,811,000 10,033,500

รวม 9,570,100 94,810,738 104,380,838

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 2555

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 122

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ระดับชาติ 96

ระดับนานาชาติ 96

รวม 192

จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ -

ระดับนานาชาติ -

รวม -

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ 3

ระดับนานาชาติ 9

รวม 12

จํานวนบทความวิชาการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความ
ย่ังยืน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ -

ระดับนานาชาติ -

รวม -
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รายละเอียด 2555

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 93

ระดับนานาชาติ 87

รวม
 

180

จํานวนงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม ่(ปีการศึกษา) ในประเทศ 0

ต่างประเทศ 0

รวม 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1

ต่างประเทศ 0

รวม 1

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ 2

ต่างประเทศ 0

รวม 2

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 9,570,100

ภายนอก 94,810,738

รวม 104,380,838

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เก่ียวขอ้งกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน -

ภายนอก -

รวม -

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 39

ภายนอก 43

รวม 82
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การวิจัยด้านการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช 
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งานวิจัยด้านอารักขาพืช 
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งานวิจัยด้านการจัดการดิน น้ํา ปุ๋ย และเครื่องจักรกลการเกษตร 
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งานวิจัยด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
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งานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร ์
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งานวิจัยด้านสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
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 ข้อมูลสรุปจํานวนสถาบันทีมี่ข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 

ประเทศที่มีความร่วมมือ จํานวนสถาบนัที่มีความร่วมมือ
(MOU) 

จํานวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
(MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 

ญี่ปุ่น 1 1 4 1 1 

มาเลเซีย - - - 1 - - 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน 

- - - - 1 1 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

- - - - - - 

เกาหลี - - - - - - 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 - - - - - 

สหรัฐอเมริกา - 1 - 1 - - 

สาธารณรัฐฝรัง่เศส - 1 - - - - 

สาธารณรัฐสโลวัก - - 1 - - - 

 
1.9.7 การบริการวิชาการ  (เน้นการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ชื่อแหล่งทนุ ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุโครงการ

จํานวนคร้ังที่ให้บริการ รายรับจริง

คณะเกษตร ภายนอก ภายใน ภายนอก 

คณะเกษตร 5 - 10 16 -

ภาควิชากีฏวิทยา 6 - 1 8 -

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 5 - 3 4 -

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ 8 - - 9 -

ภาควิชาปฐพีวิทยา 7 3 - 41 2,204,000.00

ภาควิชาพืชไร่นา 7 - - 9 16,233.26

ภาควิชาพืชสวน 6 - 4 41 -

ภาควิชาโรคพืช 7 1 - 37 2,831,465.00

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4 - 15 - 81,659.00

ภาควิชาสัตวบาล 5 5 35 240 1,261,412.00
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ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวและการแปรรูปข้าวงอก 
เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 ณ สถานีอนามัยตําบลหาดทนง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 

 
สาธิตการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเกษตร นายกเทศมนตรีตําบลหาดทะนงกล่าวต้อนรับ 

สาธิตการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเกษตร 
  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวบรรจุถุงในระดับชุมชน 
วันที่ 1 กันยายน 2555– 15 มกราคม 2556 

ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
      

                 สาธิตการทํางานของเคร่ืองสีข้าว 
                   และระบบการผลิตข้าวบรรจุถุง 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการระบบปลูกข้าวที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
วันที่ 26-27กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ณ บ้านกวางคํา ตําบลเขื่องใน อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลใน

การผลิตข้าว 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติในงานบริการ
วิชาการ 

 
การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร 

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้นํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ระหว่างวันที่ 21 – 23ธันวาคม 2555 

 

 
ฝึกปฏิบัติจริงบริเวณโรงปฏิบัติการชั่วคราว 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
 

วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมโครงการอบรม เรื่องหลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 4 
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ภาควิชาปฐพวิีทยา 

การบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาปฐพีวิทยา 
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ภาควิชาพืชสวน 
Drying Bead International Showcase 

     

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
63 

การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและการปฏิบัติดูแลไม้ผลและผัก ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง 

 

งานเกษตรวิชาการ 2556 บรเิวณหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
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ภาควิชาโรคพืช 
กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภค 

ด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์  
ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม อบรรยายหัวข้อโรคและการจัดการภายใต้
หลักการปลูกพืชระบบอินทรีย์ 

 
ดร. สุพจน์ กาเซ็ม บรรยายหัวข้อโรคและการจัดการภายใต้

หลักการปลูกพืชระบบอินทรีย์ 
 

 

 
ดร. สุพจน์ กาเซ็ม แนะนําผลิตภัณฑ์สารชีภาพในการควบคุม

โรคพืช 
. ดร. สุพจน์ กาเซ็ม สาธิตการเลี้ยงเชื้อรา Trichoderma sp. 
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กิจกรรมอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดต้ังสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจําช่ัวคราว 

บนพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บรรยายหัวข้อโรคและแมลงศัตรูพืชผักและการจัดการ แก่
ผู้ต้องขังเรือนจําชั่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด 

 

 
บรรยายหัวข้อเกษตรตามแนวพระราชดําริ “เกษตรทฤษฏีใหม่” 
และการปรับใช้กับการทําเกษตรอินทรีย์ แก่ผู้ต้องขังเรือนจํา

ชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย 

 

ตรวจแปลงสาธิตการปลูกพืชของเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง 
จังหวัดชัยนาท (ดร. อนงค์นุช สาสนรักกิจ) 

ตรวจแปลงสาธิตการปลูกพืชของเรือนจําชั่วแคน้อยจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ดร. สุพจน์ กาเซ็ม) 

 

โครงการเรื่อง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชของข้าวอย่างปลอดภัย 

วันที่ 4 ตุลาคม 2555  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูข้าวแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ. กรุงเทพมหานคร 
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โครงการเรื่อง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชของข้าวอย่างปลอดภัย 

วันที่ 10 มีนาคม 2556  ณ สถานีฝึกงานนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ต. เพนียด อ. โคกสําโรง จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาส่งเสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร 

 ประชุมวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร 
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ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 86 66 66

จํานวนคนที่ได้รับบริการ >10,000 >10,000 >10,000

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000

มูลค่า (บาท) - - -

 

1.9.9 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปี
การศึกษา 

ชื่อผลงาน

2553 1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีขึ้นให้เขา้เรียนในคณะเกษตรประสบความสําเร็จ 

2. เปลี่ยนแปลงการฝึกงาน 150 ช่ัวโมงแรกของนิสิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2554 1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 
2. โครงการรางวัลคุณภาพ “กระบวนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ” 
3. จัดต้ังห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฎิบัติการสารสนเทศ คณะเกษตร 

2555 1. ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยปี 2554 โดย สกว.
2. ผลการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยทั่วโลก ตามสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ รวม 30 สาขา ในปี 

2556 (QS World University Ranking by Subject 2013) 
3. โครงการรางวัลคุณภาพ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล” 
4. การปรับปรุงทางกายภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร จุดเช่ือมต่อ

เครือข่ายไร้สาย  โรงเรือน 7 หลัง  และลานจอดรถ   

 
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยปี 2554 โดย สกว. 

คณะเกษตรได้ร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยผลการ
ประเมินคุณภาพที่คณะเกษตรอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ โดย
แบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชา Pest Management ภาควิชาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประเมินคือ กีฏวิทยาและ
โรคพืช ได้ระดับคะแนน 5 และ 4 ตามลําดับ (ระดับคะแนนสูงสุดคือ 5 ซ่ึงเป็นสาขาเดียวที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สาขาวิชา Plant and Soil Science ภาควิชาที่ส่งผลงานร่วมประเมินคือ 
ปฐพีวิทยา พืชไร่นา และพืชสวน ได้ระดับคะแนน 3, 3 และ 4 ตามลําดับ และสาขาวิชา Animal Science 
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ภาควิชาที่ส่งผลงานร่วมประเมินคือ สัตวบาล ได้ระดับคะแนน 3 ทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยของหน่วยงานในคร้ังน้ีคือ ประสิทธิภาพของอาจารย์แต่ละท่านในการผลิตผลงานวิจัย และคุณภาพของ
ผลงานในด้านการได้รับการอ้างอิง (Impact factor)      
 
ผลการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยทั่วโลก ตามสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ รวม 30 สาขา ในปี 2556 
(QS World University Ranking by Subject 2013) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย อันดับ
ที่ 33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาตร์และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจําปี พ.ศ.2556 (QS World University Ranking by Subject 2013) 
โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS คือหน่วยงานเอกชนที่ทําธุรกิจด้านการศึกษาและให้ข้อมูลด้านศึกษาของ
ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ติด
อันดับ 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก 
 สําหรับหลักเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามสาขา ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 เกณฑ์ ดังน้ี 
 1. Academic Reputation (ความมีช่ือเสียงในด้านวิชาการระดับนานาชาติ) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเซีย และอันดับที่ 9 ของโลก 
 2. Employer Reputation (ความมี ช่ือเสียงในแวดวงผู้จ้างงานในระดับนานาชาติ) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของโลก  
 3. Citations per Paper (จํานวนคร้ังของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนผลงานตีพิมพ์)  
 4. H-index Citations (จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการอ้างอิง) โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 69.40 คะแนน  
 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงที่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานจนเป็นที่
ประจักษ์สู่สากล ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นรากฐานอันสําคัญของการก่อต้ัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดและร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความกินดีอยู่ดีและความ
ผาสุกของคนในชาติและประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
3. โครงการรางวัลคณุภาพ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล” 

การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการ
ดําเนินการที่เช่ือมโยงต้ังแต่การได้มาซึ่งผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิตให้ตรงตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว คณะเกษตรยังมีแนวคิดในการเสริมสร้างนิสิตสู่สากล ให้เพียบพร้อมทั้งด้าน
วิชาการเกษตรและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศโดยตลอด 
พร้อมดําเนินงานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิต และจัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ
ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างมุมมองในการพัฒนาด้านการเกษตรที่ทันสมัยและเป็นนานาชาติ ทั้งทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร การผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร และการประกอบการด้านเกษตร  โดยคณะเกษตร
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สนับสนุนและจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้า
แสดงออก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเกษตรกับสถาบัน
เครือข่ายในต่างประเทศ ภายใต้ “กระบวนการเสริมสร้างนิสิตสู่สากล” อันจะนําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพของ
คณะเกษตร 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 2 ปี เน่ืองจาก ปี 2553 และ 2554 มีกระบวนการดําเนินการครบทุก
ขั้นตอนเหมือนกัน สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

ผลงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เป
้าห

มา
ย 

25
54

 

ผล
ลัพ

ธ์ 

25
54

 
ผล

ลัพ
ธ์เ
ทีย

บ

กับ
เป

า้ห
มา

ย 

(+
/-)

 ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี 

ลัก
ษณ

ะ

แน
วโ

น้ม
 

(+
/-)

 

2552 2553 2554

1 การได้รับความรู้ทางวิชาการเกษตรในต่างประเทศ

ค่า 
เฉลี่ย
มาก 
กว่า 
3.51 

4.40 + - 4.15 4.40 +

2 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดา้นเกษตร 4.33 + - 3.92 4.33 +

3 ประสบการณใ์ช้ชีวิตในต่างประเทศ 4.67 + - 4.38 4.67 +

4 การพัฒนาภาษาตา่งประเทศ 4.40 + - 4.23 4.40 +

5 ความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออก 4.40 + - 4.46 4.40 +

6 การมเีพื่อนและเครือข่ายสถาบันในต่างประเทศ 4.53 + - 4.15 4.53 +

7 ผลกระทบต่อการสมัครงาน สมัครเรียนต่อ และสาขาวิชา
ท่ีเรียน 

4.27 + - 4.15 4.27 +

8 การนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การทํางาน และเรยีน
ต่อ 

4.40 + - 4.62 4.40 +

9 จํานวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 คน 81 คน + - 35 คน 81 คน +

 
4. การปรับปรงุทางกายภาพ  
 คณะเกษตรมีการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนสอน การพัฒนานิสิต และการวิจัย 
เช่น ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์บริการแก่นิสิต จํานวน 43 เครื่อง  ศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร  จุดเช่ือมต่อเครือข่ายไร้
สาย ครอบคลุมพ้ืนที่ อาคารคณะเกษตร อาคารจรัดสุนทรสิงห์ และอาคารวชิรานุสรณ์ ปรับปรุงโรงเรือน 7 หลัง 
ปรับปรุงลานจอดรถอาคารคณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา ปรับปรุงอาคารคณะเกษตร อาคารจ
รัดสุนทรสิงห์ เป็นต้น 
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1.9 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย  

อาคารวชิรานุสรณ์ 
ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

 
ภาควิชาพืชสวน 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

85.35 1

ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ ก 503 และ ก 505 (ชั้น 5) 207.50 1



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
71 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

1,000 1

 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

ภาควิชากีฏวิทยา 
ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ 49.50 1
ห้องเจ้าหน้าท่ี 5 1
ห้องพักอาจารย์ 39.25 2
ห้องปฏิบัติการไร 58.50 1
ห้องพักอาจารย์ 22.50 1
ห้องปฏิบัติการ Medical Entomology 22.50 1
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ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

ห้องแผงควบคุมไฟฟ้า, ห้องโรเนียว 6.87 1
ห้องบรรยายและปฏิบัติ 67.50 2
ห้องปฏิบัติการ BT 15.75 2
ห้องปฏิบัติการ Taxonomy 36.00 1
ห้องพิพิธภัณฑ์แมลงและเก็บตัวอย่างแมลง 67.50 1
ห้องนิทรรศการแมลง 35.75 1
ห้องพักอาจารย์ 9.63 8
ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ 22.00 1
ห้องธุรการ 41.25 1
ห้องปฏิบัติการไร 27.50 1
ห้องประชุม 19.25 1
ห้องเก็บของ 7.50 1

 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

ห้องเรียน 401 27.5 1
ห้องเรียน 402 84.4 1
ห้องเรียน 403 55 1
ห้องเรียน 409 25 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 55 1
ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  55 1

 
ภาควิชาโรคพืช 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

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

 
ภาควิชาพืชไร่นา 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

ห้องเรียน/ห้องประชุม 2 18 1
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา (1) 74 1
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา (2) 42 1
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชไร่ 48 1
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืชไร่    

84 1

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ 40 1
ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา 
พร้อมระบบเครือข่ายข้อมูล  

36 1

ห้องนิสิตนานาชาติ 40 1
ห้องธุรการภาควิชาฯ 60 1
ห้องโรเนียว ถ่ายเอกสาร และจัดเตรียมสื่อการสอน 30 1
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 56 1
ห้องสํานักงานโครงการพัฒนาการผลิตพืชตระกูลถ่ัวโปรตีนสูง 28 1
ห้องศึกษาและค้นคว้าสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 24 1
ห้องเรียน/ห้องประชุม 3 32 1
ห้องบรรยาย (ประชุม 1) 24 1
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ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง

เรือนปลูกพืชทดลองหลังคากระจก  ขนาด 12x20 ม. 120 1
พ้ืนท่ีปลูกพืชทดลองในกระถาง  ขนาด 5x10 ม. 50 1

 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ชื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวนห้อง 

อาคาร ศ.ชวนชม จันทรเปารยะ   

ห้องปฏิบัติการอาหาร  103   144 1
ห้องปฏิบัติการโภชนาการ  90 1
ห้องบรรยาย  101   160 1
ห้องประชุม  106 33 1
ห้องบรรยาย  201 576 1
ห้องบรรยาย  202 576 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 33 1
ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 88 1
อาคารศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการเซรามิค 98 1
ห้องปฏิบัติการจัดดอกไม้ 98 1
ห้องปฏิบัติการการออกแบบ 120 1
ห้องบรรยาย (20คน) 48 1
อาคารใหม่ 
ห้องปฏิบัติการอาหาร  108 29.25 1
ห้องปฏิบัติการอาหาร  109 52 1
ห้องปฏิบัติการอาหาร  112 107.25 1
ห้องปฏิบัติการผ้าและเส้นใย 140.25 1
ห้องเขียนแบบ 52 1
ห้องบรรยาย  210 58.5 1
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) 378 1
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร - 1
ศูนย์พัฒนาการครอบครัวและเด็กเล็ก  (อาคารวิทยพัฒนา) - 1
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ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะเกษตร 

• พื้นที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)

1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด 21,893

2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  15,976

3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดยวัสดุ
ประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

4,938

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น Green  Area 979 

5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 1,958

• รถของคณะ จํานวน (คัน)

1. รถยนต์ทุกประเภท 4 

2. รถจักรยานยนต์ 4 

3. รถจักรยาน - 
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บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555  
คณะเกษตรดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร 4 ด้าน ดังน้ี 
2.1.1 ผลการดําเนินงานด้านผลิตบัณฑิต 
2.1.1.1 หลักสูตร 
คณะเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 22 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาโท 14 หลักสูตร ปริญญาเอก 8 หลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามที่ กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยรวมถึง กําหนดให้ทุกภาควิชามีคณะกรรมการรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชา
น้ัน  และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน 18 
หลักสูตร จาก 22 หลักสูตร คิดแป็นร้อยละ 66.66 ของหลักสูตรทั้งหมด (27 หลักสูตร) ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

2.1.1.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
1. คณะเกษตรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีระบบ การ

คัดเลือกอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังด้านคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ และมีการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้นเหมาะกับการทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในแต่ละสาขาวิชา ทําให้สัดส่วนของอาจารย์ประจํามีวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 71.65 มี
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 40.5 คน และศาสตราจารย์ 9.5 คน 

2. คณะเกษตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ในโครงการ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ซึ่งเป็นการหาแนวทาง
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2) สัปดาห์คุยกับครู Talk to teacher ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทําให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับ
นิสิตอย่างใกล้ชิด ทําให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของนิสิตและแนะแนวทางการพัฒนานิสิตได้อย่างดี  3) โครงการรู้เล่น 
รู้เรียน รู้คิด ซึ่งทําให้คณาจารย์ร่วมกันทํากิจกรรมกับนิสิต และสามารถส่งผลให้การให้คําปรึกษานิสิตมีประสิทธิภาพ 

3. คณะเกษตรมีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปี 2555 เพ่ือถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคลากร และร่วม
เสวนาพิเศษ “คณะเกษตร พร้อมหรือยังกับการเป็น ม. ในกํากับของรัฐ” ซึ่งทําให้บุคลากรทุกคนได้นําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

2.1.1.3 แหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คณะเกษตรมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตทั้งในระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สําหรับอาคารวชิรานุสรณ์ มีการจัดห้องเรียน ขนาด 42 ที่น่ังจํานวน 12 ห้อง ขนาด 68 ที่
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น่ัง จํานวน 4 ห้อง ขนาด 78 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ขนาด 300 ที่น่ัง จํานวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 12 ห้อง รวมถึง
เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่เพียบพร้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําหรับการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ มีการบริการร้านอาหารและสถานที่สําหรับพักผ่อน มีป้ายนิเทศและป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่ส่วนกลาง และมีการติดต้ังระบบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกช้ันของอาคารวชิรานุสรณ์  

2.1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
คณะเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก

หลักสูตรโดย ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ โดยมีผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วม เพ่ือควบคุมให้อาจารย์
ประจําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

2.1.1.5 นิสิตคณะเกษตรมีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการคํานึงถึง
คุณลักษณะบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยสนับสนุนให้นิสิตร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี
ระหว่างมหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ ปุ่น และทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในโครงการเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และโครงการประชุมวิชาการ KU-UT Student Symposium 
เป็นต้น นอกจากน้ียังจัดมีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ต้ังแต่แรกเข้า จนได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านความประพฤติ คุณภาพ จริยธรรมและวินัยประจําปี 2555 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 
 

2.1.2 ผลการดําเนินงานด้านพัฒนานิสิต  
คณะเกษตร มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนานิสิตที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตจะได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่คณะเกษตรสานสายใยนิสิต ผู้ปกครอง คณาจารย์ ประจําปี 2555 รวมถึงกิจกรรมพัฒนานิสิตตลอดปี  ได้แก่ 
โครงการจัดติววิชาพ้ืนฐานของนิสิตช้ันปีที่หน่ึง  โครงการศึกษาดูงานภาควิชา โครงการประเพณีร่วมระหว่างกลุ่มนิสิต/
นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ (กีฬา 4 จอบแห่งชาติ) โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิตและนิสิต คณะ
เกษตร โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย" นอกจากน้ีนิสิตได้ร่วมในกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนิสิตร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ด้าน
กิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 
 

2.1.3 ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 
คณะเกษตร ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของประเทศ แก้ปัญหาการเกษตรในเชิงสาธารณในหลายรูปแบบ โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
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2.1.3.1 พัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการทําวิจัย คณะเกษตรมีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์
อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยคอยช้ีแนะแนวทาง ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และวางรากฐานการทํางานวิจัย
ที่ถูกต้อง เพ่ือให้คณาจารย์รุ่นใหม่มีแนวทางในการทํางานวิจัยที่ถูกต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการ
ที่เหมาะสม 

2.1.3.2 พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ คณะเกษตรมีแนวทางในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสามารถใช้องค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบองค์รวม โดยคณะเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์
เพ่ือเป็นทุนวิจัย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้คณาจารย์ได้รับทราบ นอกจากน้ี
แล้วคณะเกษตรยังสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างเครือข่ายในการทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการด้วย 

2.1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ คณะเกษตรให้ความสําคัญกับผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการวิจัยที่ผ่านการสังเคราะห์ในรูปของการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการ วารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงมีกระบวนการในการตรวจทานเอกสารในการย่ืนขอทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งรูปของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย 
 คณะเกษตรมีแผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2555 เพ่ือการจัด
โครงการ พัฒนากลไกและประสานงานการพัฒนาวิชาการจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน   และคณะเกษตร
ได้มีการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสาระน่ารู้ทางการเกษตรผ่านทาง สื่อ
โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 
 

2.1.4 ผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะเกษตร ให้ความสําคัญการภารกิจด้านการบริการแก่สังคม โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหลักที่คณะ

เกษตรต้องดําเนินการ ซึ่งมีผลดําเนินการดังน้ี 
2.1.4.1 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือสร้างศักยภาพในทางด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร มีการสํารวจ
ความต้องการ หรือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรทางด้านการเกษตร ตลอดจนผลการ
ประเมินของการจัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ต้องการให้คณะเกษตรจัดโครงการบริการ
วิชาการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ดีย่ิงขึ้น และนําผลการสํารวจมาใช้ในการวางแผน
ให้บริการด้านวิชาการของคณะเกษตร ผลการดําเนินงานทั้งในส่วนของการสร้างเครือข่ายและการสํารวจความต้องการ
จําเป็น ทําให้คณะเกษตรมีโครงการบริการวิชาการเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดมา 
อีกทั้งคณะได้รับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ซึ่งได้มีการปรึกษาระดับผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง จน
สามารถสร้างโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิต
พืชระบบอินทรีย์ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เครือข่ายเกษตรกรและชุมชนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการ
พัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสง สถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ป จํากัด 
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(มหาชน)  สมาคมนิสิตเก่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), บริษัทอีสต์ เวสท์ ซีด ผู้ผลิตเมล็ดพืช
ตรา ศรแดง บริษัท สยาม คูโบต้า อุตสาหกรรมจํากัด บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) คณะกรรมการโครงการห่ิงห้อยตาม
พระราชดําริ สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านลมทวน 
กรมปศุสัตว์  และบริษัท ลุงเชาวน์ฟาร์ม เป็นต้น 
 

2.1.5 ผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดําเนินการตามนโยบายของคณะ
เกษตร ที่ให้มีการจัดกิจกรรมการที่เป็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีไทยในวาระต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็น
การสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง ได้แก่ โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร “การ
ทํานากับวิถีเกษตรกรไทย" และกิจกรรมนิสิต ที่ดําเนินการโดยและสโมสรนิสิต ได้มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วย 
 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน คณะเกษตร ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และ
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีของ
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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 ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5)

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

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

2. การผลิตบัณฑิต  5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.40 5.00 4.52 4.60 4.75 4.75 4.28 4.57 4.75 4.75 4.52 4.66 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

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

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.22 3.22 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.22 4.11 5.00 5.00 3.21 4.10 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

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

6. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 5.00 5.00 4.88 4.98 5.00 5.00 4.88 4.98 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

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

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.96 5.00 5.00 4.91 4.96 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 5.00 4.35 4.39 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.35 4.57 4.92 4.91 4.43 4.74 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
81 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ      5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 รายงาน
ผลการ
ดําเนิน 
งาน แต่
ไม่นํา

คะแนน
มา

ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน N/A >3.51 4.11 4.11 4.11 4.11

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทายาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ปี 2553-2557 (1.1-1-1) ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคณะ
เกษตร (1.1-1-2) และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ (1.1-1-3) และได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจําคณะเกษตร โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย (1.1-1-4) ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (1.1-1-5) 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. คณะเกษตรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดย 1) ส่งปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาคณะเกษตร ไปยังภาควิชาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีของฝ่ายต่างๆ และภาควิชา (1.1-2-1) 2) ทางเว็บไซต์ http://www.agr.ku.ac.th (1.1-2-2) 3) ผู้บริหาร
ในระดับภาควิชานําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารภาควิชาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะเกษตรและ
มหาวิทยาลัย (1.1-2-3) 

3. คณะเกษตรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยกําหนดให้ฝ่ายต่างๆ 
ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดําเนินการวิเคราะห์และแปลงแผนกลยุทธ์
ของคณะเกษตร พร้อมนําผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประจําคณะไปทบทวน ปรับปรุง ให้เป็นแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณของแต่ละฝ่าย ในการประสัมมนา
ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 - 21  สิงหาคม 2554 เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-3-
1) และ เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-3-2) 
เสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร (1.1-3-3) 

4. คณะเกษตรมีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) เพ่ือที่ใช้วัดความสําเร็จของแผนกล
ยุทธ์ (1.1-1-1) และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-3-3) อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดยแสดงในรูปของรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-5-1) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม  

6. คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปี อย่าง 2 ครั้ง/ปี ใน
รูปของรายงานไตรมาส 1-2  (1.1-6-1) และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา (1.1-6-
2) ซึ่งหากไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้จะได้นําไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

7. คณะเกษตรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลของตัว
บ่งช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 1) การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ คณะเกษตร 
(1.1-7-1)  2) รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร (1.1-7-2) และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ (1.1-7-3) 

8. คณะเกษตรมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจํา
คณะไปทบทวน/ปรับปรุง (1.1-3-1, 1.1-3-2) โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา 
และจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
(1.1-4-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

1 8 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 5.00 4.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

 1.1-1-2 นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร 

 1.1-1-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อแผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 2554-2557

 1.1-1-4 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 1.1-1-5 แผนกลยุทธ์ คณะเกษตร ปี 2553-2557 และการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกับนโยบาย 
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2 1.1-2-1 บันทึกขอให้ส่งผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 และแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 1.1-2-2 www.agr.ku.ac.th

 1.1-2-3 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2554  1.1 การเสนอวิสัยทัศน์ของหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 1.2 การเสนอ
วิสัยทัศน์ของหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 
- บันทึกเสนอชื่อผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3 1.1-3-1 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 

 1.1-3-2 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 - 26 สงิหาคม 2555 

 1.1-3-3 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2554 4.9 แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4 1.1-1-1 ตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ที่ใช้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์

 1.1-3-3 ตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ที่ใช้วัดความสําเร็จของแผนดําเนินงานประจําปี

5 1.1-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555

6 1.1-6-1 บันทึกขอให้ดําเนินการส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 1 - 2 

 1.1-6-2 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 1 
- คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2555 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 2 

6 1.1-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555

 1.1-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และแผนปฏิบัติงานประจําปี 

7 1.1-7-1 รายงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย

1.1-7-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ประจําปี 2555 

 1.1-7-3 คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร 

8 1.1-3-1 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 

 1.1-3-2 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 - 26 สงิหาคม 2555 

 1.1-3-3 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2554 4.9 แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  N/A ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

  3.  ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1.  คณะเกษตรมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน (1.1-1-1) ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต้ังแต่ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552 โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังมีประเด็นยุทธศาสตร์
เฉพาะที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐในสาขาเกษตร และในปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบให้ทบทวนการกําหนดอัตลักษณ์และดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. คณะเกษตรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคณะเกษตรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
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คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแผน
ดําเนินงานในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมประจําปีงบประมาณของแต่ละฝ่าย (1.1-3-3) 

3. คณะเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 3.83 คะแนน จาก 5.00 คะแนน โดยมีคะแนนด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านสํานึกดี 3.98  คะแนน 
- ด้านมุ่งมั่น 3.81  คะแนน 
- ด้านสร้างสรรค์ 3.68  คะแนน 
- ด้านสามัคคี 4.08  คะแนน 

และมีการประเมินของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เท่ากับ 3.65 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 

4.  การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรส่งผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการบริการวิชาการที่คณะเกษตรดําเนินการ ได้
สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1) โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 1-3 เป็นการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็น
โครงการดําเนินมาต่อเน่ืองต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ซึ่งทําให้กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาทักษะ ความ
ชํานาญการทําเพาะปลูกถั่วสลงทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืน พร้อมทั้งสามารถ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับให้กับลูกหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีดํารงอาชีพเกษตรกรสืบไป (9-1-2) 

2) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การใช้
ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” โครงการน้ีเป็นทําให้ชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันนําองค์ความรู้ด้านห่ิงห้อยที่ได้จากการถ่ายทอดไป
พัฒนาชุมชนเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศให้คงอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชน เพ่ือการอยู่อย่างย่ังยืนและการอนุรักษ์หิ่งห้อยไม่ให้สูญพันธ์ุไปจากชุมชน (9-1-4) 

3) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งเกษตรกรภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการมี
การรวบรวมรายช่ือเพ่ือสร้างเครือข่ายของกลุ่มเพ่ือการผลิตทางการค้าซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้
มีประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้น (9-1-5) 

5.  นิสิตและคณาจารย์คณะเกษตร ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ ประจําปี 2555 

1) นายอัคนนท์ ประดับ นิสิตช้ันปีที่ 4 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ นิสิตคณะเกษตรได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจําปี 2555 (สํานึกดี) จาก
สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงิน (2.8-5-1) 
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2555 (สํานึกดี) จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับพระราชทางโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

3) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลากรต้นแบบผู้สร้าง
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (มุ่งมั่น) ณ มหาวิทยาลัยสยาม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

16.1 N/A N/A 5 ข้อ N/A N/A 5.00 N/A - 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

16.1 N/A N/A 5 ข้อ N/A N/A 5.00 N/A - 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

2 1.1-3-3 แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3 - -

4 9-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 1-3 

 9-1-4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง 
“การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชม
หิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” 
 

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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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 9-1-5 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” 

5 2.8-5-1 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจําปี 2555

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  N/A  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554 2555

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต N/A - 189.06

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด N/A - 46

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด N/A - 223

4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน N/A 3.83 4.11

 
16.2.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญาคณะเกษตรเป็นแหล่งความรู้ อันนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ เศรษฐสังคม อย่าง
ย่ังยืน 

ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

วิสัยทัศน์ องค์การ การเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตร ช้ันนําของภูมิภาค  
โดยมีพันธกิจดังน้ี 

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ 

2. สั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
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3. สร้างเสริมงานวิจัย และองค์ความรู้ที่มีความสําคัญเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
กําหนดนโยบายของประเทศ  

4. ให้บริการวิชาการ และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรในระดับ
นานาชาติ 

5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการสืบสานประเพณีอันดีของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

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

เป้าประสงค ์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสามารถช้ีนําในการกําหนดนโยบายของประเทศ 
4. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 
5. เครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างความยอมรับในระดับภูมิภาค และความเข้มแข็งทางวิชาการ/

วิชาชีพ 
6. องค์การที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

เอกลักษณ์ของคณะยึดตาม อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 เอกลักษณ์ คณะเกษตร 
 คณะเกษตร เป็นองค์กรผู้นํา แหล่งรวมศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 
16.2.2 แผนงานประจําปีของคณะเกษตร 
 ทั้งน้ีคณะเกษตรมีแผนการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปน้ี 

ฝ่าย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 วิชาการ 10 1,615,000

2 วิจัยและบริการวิชาการ 5 940,000 

3 กิจการนิสิต 34 6,260,000
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ฝ่าย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

4 กิจการพิเศษ (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 12 2,429,000

5 ประกันคุณภาพ 7 167,000 

6 บริหาร 17 7,176,000

7 วิเทศสัมพันธ์ 6 2,790,000

8 ประชาสัมพันธ์ 2 600,000 

 
16.2.3  คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดยแสดงในรูปของรายงานสรุปผล
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-5-1) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
16.2.4 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.11 คะแนน จาก 5.00 คะแนน โดยมีคะแนนด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านสํานึกดี 4.28  คะแนน 
- ด้านมุ่งมั่น 4.04  คะแนน 
- ด้านสร้างสรรค์ 3.88  คะแนน 
- ด้านสามัคคี 4.30  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

16.2 - N/A - N/A 189.06 4.11 N/A N/A 4.11 N/A - > 3.51

- - 46

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

16.2 - N/A - N/A 189.06 4.11 N/A N/A 4.11 N/A - > 3.51

- - 46
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

16.2-1 คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  N/A ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

  3. ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 17.1 คณะเกษตรมีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยกําหนดให้มีการปฏิบัติงานตามภาระกิจแผนเชิงรุก และถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนคณะเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคลากร (1.1-1-2) 

17.2 คณะเกษตรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามภารกิจทั้ง 4 พันธกิจ โดยการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมสู่บุคลากร 
และนิสิต ซึ่งสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร 4 ด้าน (1.1-3-3) 
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17.3 คณะเกษตรมีการประเมินของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เท่ากับ 3.65 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 

17.4 คณะเกษตรมีผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ซึ่งคณะเกษตร ได้สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยในการ
ดําเนินงานวิจัย ที่เป็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาชนและชุมชนฐานราก โดยได้ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาอย่างต่อเน่ือง เป็นศาสตร์
แห่งแผ่นดินมาทุกยุคทุกสมัย ผลงานวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการ
ผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้แก่เกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชน สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศชาติ นําไปสู่การกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ได้แก่  

งานวิจัยด้านพืช : การปรับปรุงพันธ์ุพืช มันสําปะหลังห้วยบง 80  
  การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนที่สําหรับการปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย (ปุ๋ยสั่งตัด) ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน
แบบรวดเร็ว เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เป็นต้น 

17.5 คณะเกษตรมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของ
ประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และ อันดับที่ 33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ของกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจําปี พ.ศ.2556 (QS 
World University Ranking by Subject 2013) โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่
ทําธุรกิจด้านการศึกษาและให้ข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีติดอันดับ 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555

17 N/A N/A 5 ข้อ N/A N/A 5.00 5 ข้อ - 5 ข้อ

 
 
 
 
 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555

17 N/A N/A 5 ข้อ N/A N/A 5.00 5 ข้อ - 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 1.1-1-2 นโยบายพัฒนาคณะเกษตร

2 1.1-3-3 แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2555 

3 17-1 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตามจุดเน้น

4 17-2 งานวิจัยปรับปรุงพันธ์ุ

5 17-3 ผลการจัดอันดับโลกสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ 
QS World University Ranking by Subject 2013 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังน้ี คณะเกษตรรับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับอุดมศึกษา มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 จํานวน 29 หลักสูตร คือ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอน (ปริญญาโท แผน ก ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวน 18 หลักสูตร จากทั้งหมด 27 หลักสูตร (ไม่เปิดสอน 2 หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 
66.66 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร จํานวน 661 คน จากนิสิตทั้งหมด 
(ทุกระดับการศึกษา) 2,292 คน คิดเป็นร้อยละ 28.84 โดยมีร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 
71.60 และ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 30.21 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ีย 4.66 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 4.68 4.66

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 8 8 5.00 5.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

5 5 118.5 71.60 118.5 71.60 5.00 5.00
  165.5 165.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

5 5 50 30.21 50 30.21 5.00 5.00

165.5 165.5

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 5 5 6 6 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 7 7 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

1 
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 80 138 81.18 138 81.18 4.06 4.06

170 170

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 232 232   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน 236 236   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน 11 11   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 52 52   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอุปสมบท 

คน 2 2   

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 32 32   

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 8 8   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 14,213.48 14,213.48   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

>4.15 >4.15 4.30 4.12 4.30 4.12

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ >30 >25 43.25 34.06 43.25 34.06 5.00 5.00

127 127

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 
 

คน 127
 

127   

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

 - -  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน 17 8.50 17 8.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

ผลงาน 37 27.75 37 27.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน 7 7.00 7 7.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน - - - -   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

ผลงาน - - - -   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน - - - -   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน - - - -   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน - - - -   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ >50 >50 18.25 101.39 18.25 101.39 5.00 5.00

18 18   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 18
 

18   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 9 2.25 9 2.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - - - -   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - - - -  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 16 16.00 16 16.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน - - - -  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

ผลงาน - - - -  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน - - - -  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน - - - -  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน - - - -  

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 4.51 4.51 881.5 5.33 881.5 5.33 4.44 4.44

165.5 165.5

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1 0.00 1 0.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 29 58.00 29 58.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 53.5 267.50 53.5 267.50  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 7 21.00 7 21.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 25 150.00 25 150.00  

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 2 6.00 2 6.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8 40.00 8 40.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30.5 244.00 30.5 244.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 9.5 95.00 9.5 95.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรทีดํ่าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสตูร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

- - 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. คณะเกษตรมีหลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร โดยมีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธานกรรมการ โดยทําหน้าที่พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปัจจุบัน (2.1-1-1) ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรมีการเปิดหลักสูตรใหม่ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาสัตวบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-1-2) และมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ได้มีการดําเนินการ
เช่นเดียวกันกับการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-3) โดยคณะกรรมการ
แต่ละชุดจะทําหน้าที่วิจัยสถาบันเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําร่างหลักสูตรปรับปรุง และดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-4) ได้แก่  

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

(2.1-2-1) เสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ (2.1-1-1) 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา มก. 
พิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรไม่มีการดําเนินการขอปิดหลักสูตร 
 3. คณะเกษตรมีหลักสูตรทั้งสิ้น 29 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 12 หลักสูตร 
(2.1-1-3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แต่หลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2555 มีการจัดทําแบบรายงานผล
การดําเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.1-3-1) 
 4. คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วน ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร ได้มีบันทึกข้อความไปยังทุกภาควิชา/ประธานหลักสูตรให้จัดทําแบบรายงาน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,  มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2555 ใน
ระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.1-3-1) ผลการดําเนินการหลักสูตร พบว่า มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย นอกจากน้ีคณาจารย์คณะเกษตรได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

5. คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดปีการศึกษา โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน ทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ืและทุกหลักสูตรตามแบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7 ในระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.1-4-1) 

6. - 
7. คณะเกษตรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) จํานวน 18 หลักสูตร จากทั้งหมด 27 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
(2.1-7-1) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร จํานวน 661 คน (2.1-8-1) จากนิสิตทั้งหมด (ทุกระดับการศึกษา) 2,292 คน 
(2.1-8-2) คิดเป็นร้อยละ 28.84   
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.1-1-1 คําสั่งคณะเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 

 2.1-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อุตสาหกรรม  

 2.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 2.1-1-4 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จากทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2 2.1-2-1 อาจารย์ประจําหลักสูตรคณะเกษตร

3 2.1-3-1 รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ 

4 2.1-4-1 แบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ 

5 2.1-4-2 แบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ 

7 2.1-7-1 แผนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 

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 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

8 2.1-8-1 จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา ศกึษาแผน ก

 2.1-8-2 จํานวนนิสิตทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 60  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร มีอาจารย์ทั้งหมด   จํานวน   165.5 คน 

- ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป     จํานวน   154.0 คน 
- 6-9 เดือน         จํานวน      6.5 คน  
- ลาศึกษาต่อ        จํานวน      5.0 คน  
- ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน      จํานวน      0.0 คน 

มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง และคุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน   118.5 คน 
 
 สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 147 คน ลาศึกษาต่อ 
5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 45 คน และปริญญาเอก 113 คน 
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ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 1 0 2 29 58 5 53.5 267.5 83.5 325.5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 7 21 6 25 150 32 171

รองศาสตราจารย์ 3 2 6 5 8 40 8 30.5 244 40.5 290

ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 9.5 95 9.5 95

ผลรวมจํานวน (คน) 3 44 118.5 165.5

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
165.5
118.5 ×   =  71.60 

 คะแนนที่ได้ =  5
60

71.60 ×   =  5.96  คะแนน 

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2  

 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100 

165.5

118.5 - ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×100 

161.5

113  

   = 71.60 – 69.97 = 1.63 

  คะแนนที่ได้ =  5
12

1.63 ×   =   0.67 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 105 68.63 113 69.97 118.5 71.60 5.00 5.00 5.00 60.00 บรรลุ 60.00

135 161.5 165.5

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 68.63 69.97 71.60 0.00 0.43 0.67 60.00 บรรลุ 60.00

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 105 68.63 113 69.97 118.5 71.60 5.00 5.00 5.00 60.00 บรรลุ 60.00

135 161.5 165.5

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 68.63 69.97 71.60 0.00 0.43 0.67 60.00 บรรลุ 60.00

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร มีอาจารย์ทั้งหมด  จํานวน   165.5 คน 

- ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป    จํานวน   154.0 คน 
- 6-9 เดือน        จํานวน     6.5 คน  
- ลาศึกษาต่อ       จํานวน     5.0 คน  
- ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน     จํานวน     0.0 คน 
มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ 40.5 คน และศาสตราจารย์ 9.5 คน 
สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตร มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 147 คน ลาศึกษาต่อ 

5 คน  มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30.5 คน รองศาสตราจารย์ 41.5 คน และศาสตราจารย์ 
8 คน 
ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน)

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก

จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 1 0 2 29 58 5 53.5 267.5 83.5 325.5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 7 21 6 25 150 32 171

รองศาสตราจารย์ 3 2 6 5 8 40 8 30.5 244 40.5 290

ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 9.5 95 9.5 95

ผลรวมจํานวน (คน) 3 44 118.5 165.5

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
165.5

50 ×   = 30.21 

 คะแนนที่ได้ = 5
30

30.21×   = 5.11 คะแนน 

 
เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2   

 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    

 = 100
165.5

50 ×
 
- 10049.5

161.5
×   = 30.21 – 30.65 = - 0.44 

 คะแนนที่ได้   = 5
6

2.51 ×    =  2.09 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 49 32.03 49.5 30.65 50 30.21 5.00 5.00 5.00 30.00 บรรลุ 30.00

153 161.5 165.5

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 49 32.03 49.5 30.65 50 30.21 5.00 5.00 5.00 30.00 บรรลุ 30.00

153 161.5 165.5

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการบรรจุกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ทราบขั้นตอนการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รวม 2 กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) (2.4-1-1) และมี โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในแผนการดําเนินงาน
ฝ่ายบริหาร ประประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) (2.4-1-2) 

คณะเกษตรสรุปแผนความต้องการด้านบุคลากรอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(2.4-1-3) เพ่ือกําหนดแผนการจ้างและการสรรหาบุคลากกรที่มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือก รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร (2.4-1-4) 

2. คณะเกษตรมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด โดยได้มี 

2.1 คณะเกษตรมีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนในการปฏิบัติ 
ต้ังแต่การตรวจสอบอัตรากําลังของหน่วยงาน ว่ามีกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึง
ดําเนินการประกาศรับสมัคร และกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ชัดเจน กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร การ
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ การกําหนดการสอบข้อเขียน และการกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ และประกาศผู้ผ่านการ
คัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน อย่างชัดเจน และเปิดเผย (2.4-2-1) 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
109 

2.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปแบบ และกําหนดที่แน่นอน เช่น บุคลากรที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในปีแรกจะต้องทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 6 เดือน และปฏิบัติงานมา
ครบ 1 ปี เพ่ือประเมินศักยภาพในการทํางาน ประกอบการพิจารณาบรรจุจ้างต่อไป (2.4-2-2) 

2.3 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 
คณาจารย์และบุคลากรที่บรรจุจ้างใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพ่ือให้รับทราบและเข้าใจ
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ สิทธิ และสวัสดิการ และประโยชน์ที่พึงได้รับ ตลอดจนรับทราบเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการ
สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ของคณะเกษตร เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
รับทราบถึงแนวทาง และการเติบโตในสายวิชาการ (2.4-2-3) 

2.4 คณะเกษตรสนับสนุนคณาจารย์ เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบ มคอ. 
ออนไลน์ (มคอ.3) (2.4-2-4) ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร และ 
จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร และกิจกรรม Talk To Teacher ประจําปีการศึกษา 2555 
ตามแผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ (2.4-2-5) 

2.5 คณะเกษตรได้ส่งบุคลากร เช่น นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ และนางสาวชลิตา ชินพันธ์ เข้าร่วมอบรม
สัมมนาเรื่อง "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" ในวันที่ 26 เมษายน 2556 (2.4-2-6) นางสาวอรวรรณ คําดี และ
นางสาวณัฏฐิณี ทะนะแสง เข้าร่วมฝึกอบรม "การเสนอขอจัดสรรอัตรากําลังจากส่วนกลางและการวิเคราะห์แผน
อัตรากําลัง 4 ปี" ในวันที่ 23 เมษายน 2556 (2.4-2-7) 

3. คณะเกษตรมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างประสิทธิภาพ ดังน้ี 

3.1 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยจัดโครงการการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตร 
ประจําปี 2556 (2.4-3-1) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และดําเนินโครงการต่อเน่ืองทุกปี  

3.2 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมอบของรางวัลเพ่ือเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร (2.4-3-2) พร้อมประชาสัมพันธ์รางวัลผ่าน FOA e-news (2.4-3-3) 
และเวปไซต์คณะเกษตร เช่น มอบโล่เกียรติคุณ แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ แก่คณาจารย์ที่สร้าง
ช่ือเสียงให้แก่คณะเกษตร ได้แก่ 1. ศ.ดร.สายชล เกตุษา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นห่งชาติ ปอมท. สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2554 2. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
Chairman of International Coordinators ต่ออีกหน่ึงวาระ และ 3. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ เกษียณอายุราชการ 
ก่อนหมดวาระหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 

3.3 มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการทํางาน 
(2.4-3-4) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง สรุปโครงการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร และกิจกรรม Talk To Teacher ประจําปีการศึกษา 2555 (2.4-4-1)  
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5. คณะเกษตรใช้แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกท่านทราบและถือปฎิบัติ และในการจัดสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ได้ช้ีแจงให้ผู้ที่มีส่วนที่เก่ียวข้อง
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง (2.4-5-1) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ คณะเกษตร (2.4-5-2) 
นอกจากน้ันคณะเกษตรยังปลูกฝังจรรยาบรรณแก่อาจารย์ใหม่ โดยการให้คัดจรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 30 จบ แนบประกอบการพิจารณาจ้างพนักงานใหม่ (2.4-5-3) 

6. คณะเกษตรได้ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยในแผนของคณะเกษตรมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดําเนินการ 3 หัวข้อ ดังน้ี  
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3) (2.4-2-4) 2) สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร (2.4-4-1) 3) สรุปการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ

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 

เกณฑ์
ข้อท่ี 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

1 2.4-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 2.4-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 2.4-1-3 สรุปแผนความต้องการด้านบุคลากร อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนันสนุน

 2.4-1-4 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 4/2556 
- คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 12/2555 

2 2.4-2-1 เอกสารการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย

 2.4-2-2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน 6 เดือน และ 1 ปี

 2.4-2-3 การพัฒนาบุคลากรตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 2.4-2-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3) 

 2.4-2-5 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 2.4-2-6 ขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมอบรมสัมมนา “ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์”

 2.4-2-7 ใบลงทะเบียนออนไลน์

3 2.4-3-1 โครงการบริการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตร ประจําปี 2556 

 2.4-3-2 - คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 10/2555
- คัดย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ 9/2555 

 2.4-3-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ FOA e-news
- ฉบับเดือน ม.ค. 56 
- ฉบับเดือน ต.ค. 55 

 2.4-3-4 ภาพบรรยากาศในอาคารวชิรานุสรณ์

4 2.4-4-1 สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

5 2.4-5-1 เอกสารประกอบการสัมมมนาคณาจารย์ หัวข้อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการ
สอนและสนับสนุนการเรียนการสอน 

 2.4-5-2 เวปไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.4-5-3 คัดจรรยาบรรณ อาจารย์ของ มก.

6 2.4-2-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3) 

 2.4-4-1 สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

 2.4-6-1 สรุปการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง 

  2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ 
1 เครื่อง โดยคณะเกษตรมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่จัดบริการให้กับนิสิตจํานวน 692 เครื่อง และมีจํานวนอุปกรณ์
ของนิสิตคณะเกษตรที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ดังน้ี  
โทรศัพท์มือถือ และ Notebook จํานวน 3,957 เคร่ือง รวมท้ังสิ้น 4,649 เครื่อง (2.5-1-1) และคณะเกษตร มี
จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกช้ันปี (ปริญญาตรี และบัณฑิต) คิดเป็นค่า FTES โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับ
ปริญญาตรี เท่ากับ 1,771.23 ดังน้ันคณะเกษตรจึงมีการจัดการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 0.38 
FTES ต่อเคร่ือง  
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2. นิสิตคณะเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้ใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามท่ีสํานักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ และหน่วยงาน
ดังกล่าวได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตในทุกปีการศึกษา (2.5-2-1) นอกจากน้ีแล้ว คณะเกษตรยังได้
ดําเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร (FOA Learning Center) โดยติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 23 เครื่อง 
และเช่ือมต่อเคร่ือข่ายฐานข้อมูลความรู้ทางการเกษตรกับห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย (2.5-2-2) เพ่ือรองรับนิสิต
ทุกระดับการศึกษา 

3. คณะเกษตรมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สําหรับอาคารวชิรานุสรณ์ มีการจัดห้องเรียน ขนาด 42 ที่น่ังจํานวน 12 ห้อง 
ขนาด 68 ที่น่ัง จํานวน 4 ห้อง ขนาด 78 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ขนาด 300 ที่น่ัง จํานวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 
12 ห้อง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่เพียบพร้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (2.5-3-1) 
ไว้สําหรับรองรับการใช้งานในเร่ืองของการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการ (2.5-3-2) รวมถึงห้อง
บริการคอมพิวเตอร์ จํานวน 43 เครื่อง (2.5-3-3) และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งในระบบสายและไร้สาย และ ที่
คณะเกษตรได้จัดเตรียมไว้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกอาคารเรียน (2.5-3-4) นอกจากน้ีแล้วอาคารวชิรานุสรณ์ยังมี
พ้ืนที่เอนกประสงค์ให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรม โถงช้ัน 1 อาคารวชิรานุสรณ์  อาคารคณะเกษตร และลานไทร 
เพ่ือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต และกิจกรรมนันทนาการด้วย (2.5-3-5) 

4. นิสิตคณะเกษตรได้รับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ ในด้านงานทะเบียนโดยนิสิต
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.5-4-1) ด้าน
สุขภาพได้รับการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาล และสนามกีฬา จากสํานักการกีฬา  
(2.4-4-2) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการจัดบริการด้านอาหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียม
ไว้ให้ ตลอดจนการให้บริการคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งในระบบสายและไร้สาย จากสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ (2.4-4-3) นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังได้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับนิสิต เช่น โรง
อาหารสําหรับไว้บริการนิสิตบริเวณภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (2.4-4-4) ภาควิชาปฐพีวิทยา ทั้งในระบบสายและไร้
สาย ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกอาคารเรียน และศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

5. คณะเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ทั้งใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า โดยการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน (2.5-5-1) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ดําเนินการให้ตลอด 24 ชม. มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวชิรานุสรณ์ (2.5-5-2) 
สําหรับระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะบริเวณคณะเกษตร กองยานพาหนะและอาคารสถานท่ีเป็นผู้ดําเนินการ
ให้ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. ผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 3.90 (2.5-6-1) โดยแยกเป็นการประเมิน
คุณภาพของการบริการที่นิสิตคณะเกษตร 4 ด้าน มีดังน้ี 

- ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรมการใช้งาน   4.13 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
114 

- การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต  3.86 
- การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก     3.85 
- ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย    3.94 

7. คณะเกษตรมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายบริหารนําผลการประเมินคุณภาพการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2554 (2.5-7-1) มาพัฒนาการจัดบริหารด้าน
กายภาพที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ คณะเกษตรดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในห้องศูนย์เรียนรู้
คณะเกษตร ช้ัน 3 (2.5-2-2) และจัดห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 8 อาคารวชิรานุสรณ์ (2.5-7-2) และยังคงสนับสนุนการ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

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

2 2.5-2-1 ข้อมูลจากสํานักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th/

 2.5-2-2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ Learning Center พร้อมคอมพิวเตอร์ในศูนย์เรียนรู้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3 2.5-3-1 - ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร
- รายการ เครือ่งมือวิทยาศาสตร์ ทีใ่ห้บริการในห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร 

2.5-3-2 แบบฟอร์มการใช้งานครุภัณฑ์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

2.5-3-3 การบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 8  พร้อมระบบการให้บริการ

2.5-3-4 จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งระบบสายและไร้สาย

 2.5-3-5 ลานเอนกประสงค์ โถงช้ัน 1 อาคารวชิรานุสรณ์  ช้ัน 1 อาคารคณะเกษตร และลานไทร

4 2.5-4-1 ระบบสารสนเทศนิสิต จากสาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.5-4-2 การบริการด้านสุขภาพ (สถานพยาบาล สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 2.5-4-3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.5-4-4 ห้องอาหารแก้วเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 

5 2.5-5-1 สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน

 2.5-5-2 ระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร

6 2.5-6-1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2555

7 2.5-7-1 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการประจําปีการศึกษา 2554

2.5-2-2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ Learning Center

2.5-3-3 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 8

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ     
ทุกหลักสูตร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ (2.6-1-1) โดยมีผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ เข้าร่วม เพ่ือควบคุมให้
อาจารย์ประจําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
รวมท้ังการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง (2.6-1-2)   

2. คณะเกษตรกําหนดให้ทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยมีบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้จัดทํา มคอ.ออนไลน์ ส่งไปยังแต่ละภาควิชาฯ แต่ละหลักสูตร     
เข้ากรอกข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.6-2-1, 2.6-2-2) 

3. ทุกหลักสูตรของคณะเกษตรมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน รายวิชาในระดับปริญญาตรี เช่น วิชาปัญหาพิเศษ  วิชาสห
กิจศึกษา วิชาการฝึกงานเบ้ืองต้น (01015399) และวิชาการฝึกงานเฉพาะด้าน (01015499) รายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น วิชาปัญหาพิเศษ วิชาวิทยานิพนธ์ และ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 2 มคอ.3 (2.6-3-1) สรุปได้ดังน้ี 
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ชื่อหลักสูตร 
รายวิชา/รหัสวิชา 

สัมมนา ปัญหาพิเศษ ฝึกงาน สหกิจศึกษา

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 0100x497
0101x497 
(x=1-9) 

0100x498
0100x498 
(x=1-9) 

01015299 
010x399** 

0100x499** 
(x=1-9) 

01015490
 

2. หลักสูตร วท.บ. เคมีการเกษตร 01012497 01012498 01012499** 

3. หลักสูตร วท.บ. การจัดการศตัรูพืชและสัตว์ 01011497 01011498 01011499** 

4. หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 01006497** 01006498** 01006399** 

5. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน 01013299* 

6. หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) *** 

7. หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ 01017497 01017498  

8. หลักสูตร วท.ม. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ) ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555

9. หลักสูตร วท.ม. กีฏวิทยา 01004597 01004598  

10. หลักสูตร วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 01006597 01006598*  

11. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีระบบเกษตร 01018597 01018598*  

12. หลักสูตร วท.ม. ปฐพีวิทยา 01009597 01009598  

13. หลักสูตร วท.ม. พลังงานชีวภาพ ยังไม่เปิดสอน 

14. หลักสูตร วท.ม. พืชไร่ 01003597 01003598**  

15. หลักสูตร วท.ม. พืชสวน 01007597** 01007598**  

16. หลักสูตร วท.ม. โรคพืช 01008597 01008598*  

17. หลักสูตร วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร 01001597 01001598*  

18. หลักสูตร วท.ม. สัตวศาสตร์ 01002597 01002598  

19. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน 01013597 01013598*  

20. หลักสูตร วท.ม. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 01013597 01013598*  

21. หลักสูตร วท.ม. เกษตรย่ังยืน  (นานาชาติ) 01019597**  

22. หลักสูตร ปร.ด. กีฏวิทยา 01004597 01004698  

23. หลักสูตร ปร.ด. ปฐพีวิทยา 01009597 01009698*  

24. หลักสูตร ปร.ด. โรคพืช 01008697 01008698*  

25. หลักสูตร ปร.ด. พืชไร่ 01003697 01003698*  

26. หลักสูตร ปร.ด. พืชสวน 01007697** 01007698**  

27. หลักสูตร ปร.ด. สัตวศาสตร์ 01002697 01002698  

28. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 01013697  

29. หลักสูตร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 01013697  

หมายเหตุ :  * ไม่มีนิสิตลงทะเบียน 
  ** ไม่ได้กรอก มคอ.ออนไลน์ 
  *** ฝึกงานแบบไม่นับหน่วยกิต 
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4. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 ของคณะเกษตรมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (2.6-4-1) เช่น 

4.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร มีรายวิชาฝึกงานเบ้ืองต้น วิชาการฝึกงานเฉพาะด้าน และ
วิชาสหกิจศึกษา มีผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
โครงการหลวง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถานีวิจัยทับกวาง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัย
ลพบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เป็นผู้ให้ความรู้ และในรายวิชาเกษตรศาสตร์
ทั่วไป (01015111) ซึ่งนิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรต้องเรียน  

4.2 หลักสูตรที่ดําเนินการโดยภาควิชา 
ชื่อหลักสูตร รายวิชา ผู้เชี่ยวชาญ หลักฐาน 

1. วท.บ. วิทยาศาสตร์
เกษตร 

01007433 วิทยาการกล้วยไม้ รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร 2.6-4-2

2. วท.บ. เคมีการเกษตร 01009452 ปุ๋ยชีวภาพและการเกษตร
ย่ังยืน 

ดร.พักตร์ ภูมิพันธ์ 2.6-4-3

3. วท.บ. การจัดการศัตรูพืช
และสัตว์ 

01004372 การจัดการแมลงสําคัญทาง
เศรษฐกิจ 

ดร.โสภณ   อุไรชื่น 2.6-4-4

4. วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 0100441 เส้นใยผ้า ผศ.ดร.ขจรจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ 2.6-4-5

 01006333 กิจกรรมเข้าจังหวะและดนตรี
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

อ.รวิษฎา พันธุสุนทร 2.6-4-6

5. วท.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

01017423 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดร.เชาวน์ นกอยู่ 2.6-4-7

6. วท.ม. กีฏวิทยา 01004574 โรควิทยาของแมลง อ.สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2.6-4-8

7. วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 01006557 โภชนศาสตร์แม่และเด็ก รศ.อบเชย วงศ์ทอง 2.6-4-9

8. วท.ม. ปฐพีวิทยา 01009543 ดินเขตร้อน ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ 2.6-4-10

9. วท.ม. พืชสวน 01007552 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาพ
เครียด 

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 2.6-4-11

10. ปร.ด. กีฏวิทยา 01004671 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับ
พืช 

ดร.โสภณ   อุไรชื่น 2.6-4-12

 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
เช่น 1) มีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Research Method in Entomology (01004591) ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2555 (2.6-5-1) 2) วิชา 01006443 Native Textiles (สิ่งทอพ้ืนเมือง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
(2.6-5-2)  3) วิชา 01006556 Fermented Food Products and Nutrition (ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและ
โภชนาการ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  (2.6-5-3) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน และจะนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยให้นิสิตประเมินผ่านกระบวนการประเมินการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
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ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2555 มีการประเมินทุกรายวิชา ได้รับคะแนนความพึง
พอใจทั้งสองภาคการศึกษา เท่ากับ 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับดี (2.6-6-1) รวมถึงมีการ
นําการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบุไว้ใน มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา 

7. คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร โดยได้มีบันทึก
ข้อความแจ้งไปยังแต่ละภาควิชา หลักสูตรให้ส่ง มคอ.5 และ มคอ.7 (2.6-2-1)  

การติดตามผลประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2555 เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คะแนน ซึ่งผลจากคะแนนในข้อน้ี 
พบว่ามีความพึงพอใจเพ่ิมมากกว่าปีที่ผ่านมา (4.4 คะแนน) (2.6-1-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.6-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร

 2.6-1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2555 ภาคต้นและภาคปลาย 

2 2.6-2-1 บันทึกข้อความ ขอให้จัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.7
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้จัดทํา มคอ.ออนไลน์ 

3 2.6-3-1 หลักสูตร คณะเกษตร มคอ.2 มคอ.3

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4 2.6-4-1 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาพ้ืนฐานคณะเกษตร

 2.6-4-2 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาวิทยาการกล้วยไม้

 2.6-4-3 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาปุ๋ยชีวภาพและการเกษตรย่ังยืน 

 2.6-4-4 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาการจัดการแมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 2.6-4-5 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาเส้นใยผ้า

 2.6-4-6 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชากิจกรรมเข้าจังหวะและดนตรีสําหรับเด็กก่อนวัย
เรียน 

 2.6-4-7 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 2.6-4-8 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาโรควิทยาของแมลง

 2.6-4-9 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาโภชนศาสตร์แมแ่ละเด็ก 

 2.6-4-10 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาดินเขตร้อน

 2.6-4-11 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาพเครียด 

 2.6-4-12 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช 

5 2.6-5-1 วิชา Research Method in Entomology (01004591)

 2.6-5-2 วิชา 01006443 Native Textiles (สิ่งทอพ้ืนเมือง)

 2.6-5-3 วิชา 01006556 Fermented Food Products and Nutrition (ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
และโภชนาการ) 

6 2.6-6-1 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2555 ภาคต้นและภาคปลาย   
(ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์) 
- แบบประเมินรายวิชา ที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านระบบประเมินออนไลน์ 

7 2.6-2-1 บันทึกข้อความ ขอให้จัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ. 7

 2.6-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

- - 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไมม่ีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มง) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ ใ ช้ บัณฑิต  โดยปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 (2.7-1-1) 
จากรายงานพบว่า บัณฑิตคณะเกษตรมีคะแนนเฉล่ียการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม มาก
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ที่สุด (ได้คะแนน 4.32 จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับทักษะทางด้านปัญญา พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจจาก
นายจ้างน้อยที่สุด (ได้คะแนน 3.78 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2554 
พบว่า หัวข้อทักษะภาษาต่างประเทศมีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.69 และคณะเกษตรได้ดําเนินโครงการ
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ไปแล้ว
เรียบร้อยน้ัน พบว่า ในปี 2555 หัวข้อ ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางานในด้าน ทักษะทางการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้คะแนน 3.82 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งมีผลคะแนน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในปีการศึกษา 2554 ดังน้ันคณะเกษตรจึงได้ดําเนินโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 และอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ (2.7-2-1) 

3. คณะเกษตร มีการสนับสนุนทรัพยากรท้ังทางด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตช้ันปีที่ 1 ในทุกหลักสูตร (2.7-3-1) 
และจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้อาจารย์คณะเกษตรได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความรู้หลักการ แนวทาง 
และเทคนิคในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตในความ
ดูแล อันส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมด้วยความรู้ ภูมิปัญญา จริยธรรม และคุณธรรม
โดยสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 120,000 บาท/ปี (2.7-3-2) นอกจากน้ียังได้จัดทําเว็บไซต์คณะเกษตร (2.7-3-
3) และ facebook คณะเกษตร (2.7-3-4) และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ 
และใช้งบประมาณจากเงินกองทุนคณะเกษตร (2.7-2-1) และการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “English อยู่ในหัว จะเอา
ตัวรอดได้อย่าไร” โดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ (Chris Delivery)  เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดศูนย์การเรียนรู้คณะเกษตร FOA Learning Center เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้นิสิตได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 

4. คณะกรรมการประจําคณะเกษตรอนุมัติให้ดําเนินกิจกรรมย่อย “การประชุมวิชาการ KU-UT Student 
Symposium 2013” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของฝ่ายบริหาร โดยใช้
งบประมาณจากเงินกองทุนคณะเกษตร (2.7-4-1) ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (2.7-4-2) 

5. คณะเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต เช่น 
กิจกรรมการฟังบรรยายธรรมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร  (2.7-5-1) และโครงการไหว้ครูคณะเกษตร 
(2.7-5-2) 

6. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
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7. คณะเกษตรจัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (2.7-2-
1) เพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติและมีรายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติได้แก่ วิชา Research methods (2.7-7-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

 
ผลการประเมินของกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.7-1-1 รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 

2 2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

3 2.7-3-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2555

 2.7-3-2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร

 2.7-3-3 เว็บไซต์คณะเกษตร

 2.7-3-4 face book คณะเกษตร

 2.7-3-5 การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “English อยู่ในหัว จะเอาตัวรอดได้อย่าไร” โดย คุณครสิโต
เฟอร์ ไรท์ (Chris Delivery)  ในโครงการปัจฉิมนิเทศ  

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 ตาม

เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ5ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 2.7-3-6 FOA Learning Center

4 2.7-4-1 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 2.7-4-2 Abstract “KU-UT Student Symposium 2013”

5 2.7-5-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตร

 2.7-5-2 โครงการไหว้ครูคณะเกษตร

7 2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 2.7-7-1 Course Syllabus รายวิชา Research methods

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ
1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. คณะเกษตรได้มีการนําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการประกาศ ณ 

วันที่ 30 มีนาคม 2554 ในข้อที่ 9 การมีจิตสํานึกด้านคุณธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต และแสดงออกในการ
ประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนี
อบายมุข และการมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมและสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่คณะ
เกษตรต้องการส่งเสริม กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2.8-1-1) 

2. คณะเกษตรได้ทําการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยการแจ้งเวียนไปยังภาควิชาต่างๆ ของคณะ และติด
ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามอาคารต่างๆ ของคณะเกษตร (2.8-2-1) 

3. คณะเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต โดยการจัด
กิจกรรมการฟังบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์จากทีมงานธรรมเดลิเวอรี่ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
เกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
เพ่ือให้นิสิตใหม่คณะเกษตรสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง มีสติ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (2.8-3-1) รวมถึงมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมเพ่ือจรรโลงสังคมวิชาชีพ” โดย 
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ในการเตรียมความพร้อมสําหรับบัณฑิตคณะเกษตร (ปัจฉิมนิเทศ) (2.8-3-2) 

4. คณะเกษตรมีการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คณะเกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 (2.8-4-1) ซึ่งถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายโดยมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  

5. คณะเกษตรได้มีการเสนอชื่อนิสิตเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและ
วินัย ประจําปี 2555 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่านิสิตคณะเกษตรได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติระดับเหรียญเงิน จํานวน 1 คน คือ นายอัคนนท์ ประดับ นิสิตช้ันปีที่ 4 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ 
(2.8-5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 2.8-2-1 การประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 2.8-3-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตร: สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

 2.8-3-2 การปัจฉิมนิเทศ ในการเตรียมความพร้อมสําหรับบัณฑิตคณะเกษตร “คุณธรรมเพ่ือ
จรรโลงสังคมวิชาชีพ” โดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ  

4 2.8-4-1 สรุปผลประเมนิโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร: สานสายใยนิสติ ผู้ปกครอง
และคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 

5 2.8-5-1 ประกาศนียบัตรจากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554 2555 รวม 3 ปี

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 192 145 232 569

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 197 223 236 656

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 122 111 138 371

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 46 19 52 117

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 2 0 0 2

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0 0 2 2

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 22 13 32 67

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีน้ันที่ตอบ
แบบสํารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้
ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

190 143 170 503

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

83.33 89.52 81.18 84.677

10 คะแนนที่ได้ 5
100
83.33 ×  

= 4.166 

5
100
89.52 ×   

= 4.484 

5
100

81.18×  

= 4.059 

5
100

84.68×  

= 4.234 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

1 120 83.33 113 89.52 138 81.18 4.166 4.484 4.059 80.00 บรรลุ 80.00

144 126 170

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

1 120 83.33 113 89.52 138 81.18 4.166 4.484 4.059 80.00 บรรลุ 80.00

144 126 170

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1 - 1 จํานวนและร้อยละของบัณฑิตและผู้กรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทํา ระดับปริญญาตรี

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย > 4.15 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2554 2555 รวม

1 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรทีั้งหมด (คน) 197 223 420

2 จํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิ
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

197 105 302

3 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.83 4.04 3.93
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ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2554 2555 รวม

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

26 46 72

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

- 43.81 43.81

6 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - 147 147

7 - จํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิ
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

98 98

8 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

19 19

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

19.39 19.39

11 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - 29 29

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

21 21

13 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.72 4.72

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

6 6

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

31.56 31.56

16 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

107.9 305.3 413.2

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 26 71 97

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2 - 107.9 185.84 - 4.15 4.30 >4.15 บรรลุ >4.15

 - 26 46   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

2 - 107.9 305.3 - 4.15 4.12 >4.15 ไม่บรรลุ >4.15

 - 26 71   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2 - 1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 (1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค 55) 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ําหนัก 
ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 รวม 3 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

0.25 15 3.75 0 0.00 0 0.00 15 3.75

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 

0.50 34 17.00 4 2.00 17 8.50 55 27.50
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2553 2554 2555 รวม 3 ปี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 11 8.25 28 21.00 37 27.75 76 57.00

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

1.00 1 1.00 6 6.00 7 7.00 14 14.00

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

0.125 - - 0 0.00 - - 0 0
 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 - - 0 0.00 - - 0 0
 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - 0 0.00 - - 0 0
 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 - - 0 0.00 - - 0 0
 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - 0 0.00 - - 0 0
 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

61 40.00 38 29.00 61 43.25 160 102.25

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด 

147
 

147 127 421

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

100
147

30 ×  

= 20.41 

100
147

29.50 ×  

= 20.068 

100
127

43.25 ×  

= 34.06
 

100
421

102.25 ×  

= 24.00 

13 คะแนนท่ีได้ 5
25

20.41× = 4.08 5
25

20.07 × = 4.01 5
25

34.06× = 5.00 5
25

24.00× = 4.80 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555

3 30x100 20.41 29.5x100 20.07 43.25 34.06 4.80 4.01 5.00 30.00 บรรลุ 25.00

147 147 127

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

3 30x100 20.41 29.5x100 20.07 43.25 34.06 4.80 4.01 5.00 30.00 บรรลุ 25.00

147 147 127

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3 - 1 - ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 (1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค 55) 
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ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 3 0.75 1 0.25 9 2.25 13 3.25

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 2 1.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0.00 8 6.00 0 0.00 8 6.00

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 15 4.50
(0.75) 

16 16.00 16 16.00 47 36.50

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - - -

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - - -

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - -

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - -

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - - -

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 25 15.25 18 16.25 25 18.25 68 46.75

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

29 29 18 76 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

100
29

15.25 ×  

= 52.59 

100
29

16.25 ×
 

= 56.03
 

100
18

18.25 ×  

=72.22 

100
76

46.75 ×  

= 61.51 

13 คะแนนท่ีได้ 5
50

52.59 × =5.26 5
50

76.72 × =7.67 5
50

101.39 × = 5.00 5
50

61.51× = 5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4 15.25 52.59 22.25 76.72 18.5 101.39 5.00 5.00 5.00 50.00 บรรลุ 50.00

29  29  18

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4 15.25 52.59 22.25 76.72 18.5 101.39 5.00 5.00 5.00 50.00 บรรลุ 50.00

29  29  18

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4 - 1 - ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
135 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 4.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค 56) 
 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

0 2 0.00 2 0.00 1 0.0 5 0

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 3 9.00 1.50 4.50 2 6.0 6.5 19.5

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 31 62.00 30 60.00 29 58.0 90 180

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 9 27.00 7 21.00 7 21.0 23 69.0

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 7 35.00 8 40.00 8 40.0 23 115.0

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 41 205.00 49.50 247.50 53.5 267.5 144 71.0

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 20 120.00 23.50 141.00 25 150.0 68.5 411.0

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 33 264.00 32 256.00 30.5 244.0 95.5 764.0

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 8 8.00 8 80.00 9.5 95.0 25.5 183.0

13 ผลรวม 154 802 161.50 850 165.5 881.50 481.0 2,461.5
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.208 5.26 5.33 
 

5.12

15 คะแนนท่ีได้ 5
6

5.208 ×  

= 4.34 

5
6

5.26 ×  

= 5.00 

5
6

5.33 ×  

=4.44 

5
6

5.12 ×
 

=4.24

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4 802 5.208 850 5.26 881.5 5.33 4.34
 

4.36
 

4.44 4.51 
 

ไม่บรรลุ 4.51
 154  161.5  165.5

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4 802 5.208 850 5.26 881.5 5.33 4.34
 

4.36
 

4.44 4.51 
 

ไม่บรรลุ 4.51
 154  161.5  165.5

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

14 - 1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 
 

คณะเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังน้ี 
1) มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารครบทุกด้าน 2) มีระบบและกลไกการ

ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆครบทุกด้าน และ 3) มีระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการกับนิสิตระดับปริญญาตรีได้ครบตามเป้าหมาย 5 ข้อ  

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.4 

 
ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต     5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
138 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
เป้าหมาย     7   ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต

  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม

  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต (3.1-1-1) ซึ่งเป็นคณาจารย์ของทุกภาควิชาในคณะเพ่ือทําหน้าที่ในการให้
คําปรึกษาแก่นิสิต รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมนิสิตช้ันปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-2) เพ่ือให้คําปรึกษาทาง
วิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัว
นิสิตที่คณะแต่งต้ังแล้ว นิสิตยังสามารถขอรับคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จาก
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตรได้อีกด้วย 

2. คณะเกษตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย นิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของทางคณะ เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ข่าวสาร
การศึกษา การสมัครงาน ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น ได้ที่ห้องหน่วยกิจการนิสิตงานบริการการศึกษา 
(3.1-2-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคารต่างๆ ของคณะ (3.1-2-2) เว็บไซต์คณะเกษตร (3.1-2-3) นอกจากน้ี ทาง
คณะเกษตรยังใช้เครือข่ายสังคม (Facebook) ช่ือ คณะเกษตร มก. กลุ่ม คณะเกษตร KU และ กลุ่ม AGGIE CLUB 
(3.1-2-4) ในการติดต่อสื่อสารกับนิสิต ใช้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิตอย่าง
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ต่อเน่ือง เป็นประจํา ซึ่งทําให้นิสิตเข้าถึงข้อมูล และกิจกรรมคณะได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งคณะเกษตรยังได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะให้กับนิสิต โดยการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย (3.1-2-5)  

3. คณะเกษตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ภาควิชาจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3.1-3-1) เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกช้ันเรียน 
และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสาขาที่นิสิตได้ศึกษา 

4. คณะเกษตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะเกษตร (3.1-4-1) เช่น ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ข่าวสารการสมัครงาน ข่าวสารการ
ฝึกอบรม ที่ทางคณะได้จัดขึ้น นอกจากน้ี ยังมีช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่าของคณะ ผ่านทางเครือข่ายสังคม คือ 
Facebook (3.1-4-2) ช่ือ คณะเกษตร มก. และกลุ่ม คณะเกษตร KU เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ศิษย์เก่า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของคณะเพ่ือนํามาปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี คณะเกษตรยังได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางหลักสูตรในฐานะ
อาจารย์พิเศษอีกด้วย (3.1-4-3) 

5. คณะเกษตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
ความรู้ทางวิชาการสําหรับนิสิตเก่าคณะเกษตร โดย การปาฐกถา เรื่อง จะบริหารจัดการภาคเกษตรกรรมอย่างไร ถึง
จะไปถึงดวงดาว ภายใต้งาน 90 ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก (3.1-5-1) 

6. คณะเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 (3.1-6-1) ดังน้ี  

การให้บริการ ผลการประเมิน

การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 3.91 

การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 4.06 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 4.30 

7. คณะเกษตรมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต  ซึ่งจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการท่ี
คณะจัดให้ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ดังน้ี (3.1-7-1) 

ข้อเสนอแนะจากนิสิต สิ่งที่ดําเนินการปรับปรุง 

ควรปรับปรุงแปลงทดลองให้พร้อมสําหรับใช้งานและ
เพ่ิมจํานวนให้เพียงพอต่อนิสิต 

มีการดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างโรงเรือนและแปลง
ทดลอง 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต

3.1-1-2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

2 3.1-2-1 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์

3.1-2-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะเกษตร

3.1-2-3 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคารต่างๆของคณะเกษตร 

3.1-2-4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Facebook คณะเกษตร

3.1-2-5 เอกสารแสดงการแจ้งข้อมูลขา่วสารทาง SMS ใหแ้ก่นิสิต 

3 3.1-3-1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

4 3.1-4-1 การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์คณะเกษตร

3.1-4-2 การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่าน Facebook คณะ
เกษตร 

3.1-4-3 รายช่ืออาจารย์พิเศษที่เป็นศิษย์เก่าของคณะเกษตร

5 3.1-5-1 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสําหรับนิสิตเก่าคณะเกษตร โดย การปาฐกถา 
เรื่อง จะบริหารจัดการภาคเกษตรกรรมอย่างไร ถึงจะไปถึงดวงดาว ภายใต้งาน 90 ปี 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  

6 3.1-6-1 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตคณะเกษตรท่ีมต่ีอการบริการด้านต่างๆ ของ
คณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 

7 3.1-7-1 เอกสารการก่อสร้างโรงเรือนและแปลงทดลอง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย    6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2555 – 31 พ.ค. 2556) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
• กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และ
ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่งนอกจากคณะได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขา
เกษตรและคหกรรมศาสตร์แล้ว คณะยังได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ โดยได้จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน (3.2-1-1) ประกอบด้วย  

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมบรรยายธรรมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร:  
สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 (3.2-1-2)   
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1.2 ด้านความรู้ เช่น โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (3.2-1-3) โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม
การเกษตร: การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย (3.2-1-4) 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น โครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (3.2-1-5)  โครงการจัด
ติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1 (3.2-1-6) 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น โครงการ รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด ปี 
2555 (3.2-1-7)  

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงการแลก 
เปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (3.2-1-8)  

2. คณะเกษตรมีการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตโดยการส่ง ผู้แทนนิสิตเข้า
ร่ ว ม โ ค ร งก า รสั ม มน า เ ค รื อข่ า ย ผู้ นํ า นิ สิ ต  เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒนาและส่ ง เ ส ริ ม คุณภาพ กิ จก ร รม นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่กองกิจการนิสิตและสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้ร่วมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพกิจกรรม
นิสิต สามารถรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรม และเขียนรายงานประเมินตนเองในมาตรฐาน 6 ข้อ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ นอกจากน้ียังให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม และ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตจากสโมสรนิสิต ทั้ง 4 วิทยาเขตอีกด้วย (3.2-2-1) 

3. คณะเกษตรมีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากตัวอย่างกิจกรรมต่อไปน้ี 

• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการจัดติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิต
ช้ันปีที่ 1 (3.2-1-6) 

• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการ Aggie Sport Club นิสิต อาจารย์สานสัมพันธ์รวมใจ
กันออกกําลังกาย (3.2-3-1) 

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแบ่งปันรอยย้ิมสู่เด็กด้อยโอกาส (3.2-3-2)  
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการแบ่งปันรอยย้ิมสู่เด็กด้อยโอกาส (3.2-3-2) 
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครูคณะเกษตร: ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วม

ไหว้ครู 2555 (3.2-3-3) และ 2 ประเภท จากระดับบัณฑิตศึกษาจากตัวอย่างกิจกรรมต่อไปน้ี 
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการออกร้านงานเกษตรแฟร์ 

2555 (3.2-3-4) 
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการไหว้ครูภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ประจําปี 

2555 (3.2-3-5) 
4. คณะเกษตรมีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยได้สนับสนุนให้ผู้แทนจากนิสิตคณะเกษตร เข้าร่วมโครงการประเพณี  
4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
นิสิตสาขาเกษตร จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค (3.2-1-5)   
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5. คณะเกษตรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยคณะ
กําหนดให้สโมสรนิสิตนิสิตจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์เพ่ือให้
เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตในแต่ละรอบปี (3.2-5-1) 

6. คณะเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยการ
นําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเน่ือง (3.2-6-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 3.2-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555  

3.2-1-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

3.2-1-3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3.2-1-4 โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร : การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย

3.2-1-5 โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ ครั้งที่ 30

3.2-1-6 โครงการจัดติววิชาพ้ืนฐานของนิสิตช้ันปีที่ 1

3.2-1-7 โครงการรู้เรียน รู้เล่น รูค้ิด ปี 2555

3.2-1-8 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2 3.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต

3 3.2-1-6 โครงการจัดติววิชาเคมีอินทรีย์ของนิสิตช้ันปีที่ 1

3.2-3-1 โครงการ Aggie Sport Club นิสิต อาจารย์สานสัมพันธ์รวมใจกันออกกําลังกาย

3.2-3-2 โครงการแบ่งปันรอยย้ิมสู่เด็กด้อยโอกาส

3.2-3-3 โครงการไหว้ครูคณะเกษตร ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2555

3.2-3-4 กิจกรรมการออกร้านงานเกษตรแฟร์ 2555

3.2-3-5 โครงการไหว้ครูภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ประจําปี 2555 

4 3.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต

3.2-1-5 โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ ครั้งที่ 30

5 3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต
- สรุปผลโครงการปฐมนิเทศ 
- สรุปผลโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร 
- สรุปผลโครงการจัดติววิชาพ้ืนฐาน 
- สรุปผลโครงการรู้เรียน รู้เล่น รู้คิด 

6 3.2-6-1 การปรับปรุงแผนการดําเนินงานฝ่ายกิจการนิสิต

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกปี 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ในรูปของคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร (3.3-1-1) คณะทํางานแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร 
(3.3-1-2) คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-3) และคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
คณะเกษตร (3.3-1-4) โดยมีหน้าที่พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ทั้งน้ีให้สอดคล้องกับแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

2. คณะเกษตรมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้แก่ เอกสารประกอบการให้คําปรึกษานิสิต จากโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปี
การศึกษา 2554 (3.3-2-1) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลแก่นิสิตได้ถูกต้อง และครบถ้วน  

3. คณะเกษตรมีการประชุมในภาคการศึกษาต้น ดังน้ี การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 2 ครั้ง 
(3.3-3-1, 3.3-3-2) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง (3.3-3-3) และจัดประชุมในภาค
การศึกษาปลาย ดังน้ี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง (3.3-3-4)  และจัดโครงการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง (3.3-3-5) เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนานิสิต (3.3-3-6) 

4. คณะเกษตรมีการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 (3.3-4-1) และมีการสรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรมนิสิตช้ันปีที่ 1 พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ของแต่ละภาควิชา ดังน้ี 

1)  ภาควิชากีฏวิทยา (3.3-4-2) 
2) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (3.3-4-3) 
3) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (3.3-4-4) 
4) ภาควิชาปฐพีวิทยา (3.3-4-5) 
5) ภาควิชาพืชไร่นา (3.3-4-6) 
6) ภาควิชาพืชสวน (3.3-4-7) 
7) ภาควิชาโรคพืช (3.3-4-8) 
8) ภาควิชาสัตวบาล (3.3-4-9) 
9) หลักสูตรอาหารและโภชนาการ (3.3-4-10) 
10)  หลักสูตรเคมีการเกษตร (3.3-4-11) 
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5. คณะเกษตรได้นําผลการประเมินมาจากการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 
ประจําปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2555 (3.3-5-1) ประจําปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2555 (3.3-4-1) 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทีป่รึกษา  
ปีการศึกษา 2554 

สิ่งที่ปรับปรุงปีการศึกษา 2555 

นิสิตทราบเง่ือนไขการเลือกสาขาช้า
เกินไป 

1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรจัดการแนะแนวการเลือก
สาขาในวันแรกพบนิสิตคณะเกษตร ในโครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด” 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลการวางแผนการเรียน ตารางเรียน และ
แนะแนวทางการเลือกภาควิชาฯ ในโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-21 
กันยายน 2555 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

1 3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร

3.3-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาการเรยีนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
เกษตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

3.3-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร 

3.3-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเกษตร 

2 3.3-2-1 เอกสารประกอบการให้คําปรึกษานิสิต จากโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 

3 3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร ครั้งที่ 1/2555 (วันศุกร์ที่ 6 
กรกฎาคม 2555) 

3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร ครั้งที่ 2/2555 (วันศุกร์ที่ 13 
กรกฎาคม 2555) 

 3.3-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 3/2555 (วัน
อังคารที่ 10 กันยายน 2555) 

 3.3-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4/2555 (วัน
พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555) 

 3.3-3-5 การจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร  

3.3-3-6 สรุปผลการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตรประจําปีการศึกษา 
2555 ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 

4 3.3-4-1 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันที่ 17-21 กันยายน 2555 

3.3-4-2 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชากีฏวิทยา 

3.3-4-3 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

3.3-4-4 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

3.3-4-5 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา 

3.3-4-6 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาพืชไร่นา 

3.3-4-7 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาพืชสวน 

3.3-4-8 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาโรคพืช 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

3.3-4-9 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาควิชาสัตวบาล 

3.3-4-10 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักสตูรอาหารและโภชนาการ 

3.3-4-11 การประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักสตูรเคมีการเกษตร 

5 3.3-5-1 สรุปผลการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 
2554 ระหว่างวันที่ 19-23 มนีาคม 2556 

 3.3-4-1 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันที่ 17-21 กันยายน 2555 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังน้ี 1) มีระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ครบตามเป้าหมาย 7 ข้อ และ 2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ครบตามเป้าหมาย 6 ข้อ และ 3) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เท่ากับ 642,343.62 บาท 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ.3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ.3 
ตัวบ่งช้ี พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.10 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย      4.12 4.10

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยัประจํา 

สัดสว่น 27000 27000 104,380,838 642,343.62 104,380,838 642,343.62 5.00 5.00

162.5 162.5 

5 
(สมศ.) 

  

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 5 5 66.75 39.9 67.25 40.1 5.00 5.00

167.5 167.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 165.50 165.50 

  จํานวนนักวจิัยท้ังหมด คน 2.00 2.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 66 16.50 68 17.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 3 2.25 3 2.25   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีลา่สุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

  48 48.00 48 48.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน N/A - -    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน N/A - -    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน N/A - -    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน N/A - -    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน N/A - -    

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 5 12
7.16 

12 7.16 1.79 1.79

168 168 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง N/A 10 10   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง N/A 0 0   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง N/A 2 2   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 9.75
5.82 

9.50  
5.67 

2.91 2.84

167.5 167.5 

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 6 1.50 5 1.25   

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่น
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากาํหนด 

เรื่อง 7 5.25  7 5.25   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมา
ยเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตาํราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

เรื่อง 3 3.00 3 3.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ กํากับดูแล วางแผน และดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายคณะเกษตร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการวิจัยและ
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บริการวิชาการคณะเกษตร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (4.1-1-1) โดยมี
วัตถุประสงค์บริหารงานทางด้านวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ให้ดําเนินงานตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของคณะ
เกษตร (4.1-1-2) และมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรเป็นประจําในรอบปี (4.1-1-3) 
เพ่ือวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ภาระกิจด้านการวิจัยดําเนินไปอย่าง
บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเกษตร 

 นอกจากน้ีคณะเกษตรยังได้มีการกําหนดระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยระดับภาควิชา ได้แก่ การมี
ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการในการดําเนินงานด้านการวิจัยระดับภาควิชา เช่น การแต่งต้ังรองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการของภาควิชาพืชไร่นา (4.1-1-4) หรือการแต่งต้ังรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยของภาควิชาพืชสวน เพ่ือ
เป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล แผนงานด้านการวิจัย ของภาควิชา หรือการดําเนินการผ่านคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
ประจําภาควิชา เช่น ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (4.1-1-5) และภาควิชาพืชสวน (4.1-1-6) ในขณะที่ภาควิชากีฏวิทยา
จะมีการกําหนดผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยในแผนการดําเนินงานภาควิชาไว้อย่างชัดเจน (4.1-1-7, 4.1-1-8) 
นอกจากน้ีภาควิชาต่างๆ ยังได้มีการจัดทําแผน การติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินงานด้าน
การวิจัยของภาควิชาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด เช่น ภาควิชากีฏวิทยามีการ
ติดตามแผนการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (4.1-1-9) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีโครงการ
สนับสนุนการขอทุนวิจัยและการการเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมทั้งมีการติดตามและสรุปผลโครงการ (4.1-1-
10,11,12,13) ภาควิชาโรคพืช มีการติดตามผลการดําเนินงานของภาควิชาในไตรมาสที่ 1 และ 2  ของแผนการ
ดําเนินงานปี 2556 (4.1-1-14, 4.1-1-15) ในขณะที่ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีการจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2559 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (4.1-1-16) ส่วนภาควิชาสัตวบาล มีการจัดทํานโยบาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน ประจําปี 
2555 พร้อมทั้งมีการสรุปผล และมีกระบวนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของฝ่ายวิจัยประจําภาควิชา 
(4.1-1-17) 

2. คณะเกษตรมีการบูรณาการการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่  
2.1 คณะเกษตรมีการกําหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ ตัวอย่างการ

ดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 
- โครงการวิจัย เรื่อง “ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวัน

คอกสัตว์ในประเทศไทย” มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตปริญญาเอก จํานวน 4   คน และนิสิตปริญญาโท จํานวน 5   คน   
(4.1-2-1) 

- โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอก
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางต่างๆ” มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน  (4.1-2-2) 

- โครงการวิจัยเร่ือง “การออกแบบอุปกรณ์เก็บเก่ียวผลมังคุด” มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญา
โท จํานวน 1 คน  (4.1-2-3) 
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- โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเคร่ืองผ่าปลากะตัก และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวประมงในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร” มี
ผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน  (4.1-2-4) 

- โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลําเลียงปลานิลขึ้นจากบ่อ” มีผู้ร่วมโครงการเป็น
นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน  (4.1-2-5) 

- โครงการวิจัยเร่ือง การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเน่ืองจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธ์ุ
ปรับปรุงของไทย มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตปริญญาโท จํานวน 1 คน (4.1-2-6) 

- โครงการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของการใช้อาหาร TMF (Total Mixed Fiber) มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิต
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน (4.1-2-7) 

2.2 คณะเกษตรมีการกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ตัวอย่างการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่  
- ปัญหาพิเศษเรื่อง “การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสําหรบัแอปเปิลระหว่างการจําหน่าย” โดยมี  

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (4.1-2-8) 
- ปัญหาพิเศษ โดยมี ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (4.1-2-9)  
- โครงการวิจัย ข้าวลูกผสม โดยมีนิสิตปริญญาตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํปัญหาพิเศษ จํานวน 2 คน 

(4.1-2-10)  
2.3 คณะเกษตรมีการกําหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าใน

งานวิจัยของอาจารย์หรือศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) หรือเข้าร่วมการ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ โดยคณะเกษตรมีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ มาบรรยายเก่ียวกับ
กระบวนการทําวิจัยและผลงานวิจัย เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังและซักถามเกี่ยวกับการวิจัย 
เช่น 

- การจัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ Africa Agriculture Development โดยได้เรียนเชิญ Professor  
Dr. Vernon Gracen ผู้มีความเช่ียวชาญด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืชและเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จาก Cornell 
University USA เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยการสัมมนาครั้งน้ีเปิดโอกาสให้นิสิตคณะเกษตรทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ รวมทั้งคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมฟังและซักถามกว่า 50 คน (4.1-2-11)  

- กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมการฟังสัมมนาพิเศษจากวิทยากรภายนอก ภายใต้ “โครงการเสวนาภาษาแมลง” 
(4.1-2-12) 

- การบรรยายหัวข้อเรื่อง Rice starch 1 และ Rice starch 2 โดย คุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยด้าน
แป้งและสตารช์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมนิีสิตปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร เข้าฟังการบรรยาย ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง (4.1-2-13) 

- การบรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้โปรแกรม LabView : Interface Hardware โดย ผศ.วีระพงษ์ กาญ
จนวงษ์กุล อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี
นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้าฟังการบรรยาย (4.1-2-14)  

- ภาควิชาโรคพืช กําหนดให้นิสิตเข้าฟังการจัดสัมมนาพิเศษจาก Professor ต่างประเทศ (4.1-2-15) 
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2.4 คณะเกษตรมีการจัดให้มกีารประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิต
เข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ 

- โครงการ KU-UT Symposium 2013 ที่จัดขึ้นเมื่อวัน 19 กุมภาพันธ์ 2556 (4.1-2-16)  
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัย / ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจาก สกว. (4.1-2-17) 
- การส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหลังการเก็บเก่ียว

ครั้งที่ 10 (4.1-2-18) (4.1-2-19) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและก่ึงร้อน ครั้งที่ 6  
(4.1-2-20) และการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ (4.1-2-21) 

- การส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เสนอผลงานวิจัยในวารสาร Silpakorn University 
Science and Technology Journal (4.1-2-22) วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (4.1-2-23) การสัมมนาวิชาการ 
คหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (4.1-2-24) การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(4.1-2-25) และการประชุมหาดใหญ่วิชาการ (4.1-2-26) 

- ภาควิชาพืชสวนจัดให้มีการสัมมนาวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (4.1-2-27) 
2.5 คณะเกษตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาการ

จัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง“กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนําภูมิต้านทานพืช

เพ่ือป้องกันแมลงของเช้ือ Paenibacillus pabuli” (ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์)  นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาใน
รายวิชา เทคนิควิจัยทางกีฏวิทยา (หัวข้อ Microbial for Insect Pest Control) (4.1-2-28) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธ์ุไทยเพ่ือควบคุม
หนอนกินใบกฤษณา” และ“การใช้เทคนิค PCR เพ่ือคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุที่ผลิต Exotoxin)” 
(ดร.ประกาย เทพหาร) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา โรควิทยาของแมลง (หัวข้อ เช้ือแบคทีเรีย: การจําแนกเช้ือ 
ชีววิทยา กลไกการเข้าทําลายของแมลง และชีวโมเลกุลของเช้ือ) (4.1-2-29) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“แผนทีแ่สดงการต้านทานสารฆ่าแมลงของยุงลายในพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร์” (ดร.รัชฎาวรรณ  เงินกลั่น) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 
การควบคุมแมลงพาหะนําโรค (หัวข้อ GIS for Vector borne Disease Control and their Application)             
(4.1-2-30) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“การสํารวจความหลากหลายของแมลงน้ํา และคุณภาพนํ้าใน
พ้ืนที่ชุ่มนํ้าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 
นิเวศวิทยาของแมลงนํ้า (4.1-2-31) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ือควบคุมหนอน
ใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก” (ดร.อธิราช หนูสีดํา) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา เทคนิควิจัยทางกีฏ
วิทยา (หัวข้อ Mass Production and Formulation Technology of EPNs) (4.1-2-32) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“การระบาดและแนวทางการควบคุมเพลี้ยไฟในสวนมังคุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง” (ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาศัตรูธรรมชาติ
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ของศัตรูพืชและการบริหารจัดการ (หัวข้อ ชนิดและบทบาทของสัตว์ขาปล้องอ่ืนๆ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และ 
กรณีศึกษาการนําศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช) (4.1-2-33) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“การศึกษาความไวต่อสารเคมีกําจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์
ของยุงยักษ์ Toxorhynchites splendens” (ดร.วราภรณ์  จันทรจํานงค์) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 
พิษวิทยาขั้นสูงของสารฆ่าแมลง I  (หัวข้อ Analytical method of Insecticide Residues และ Effect of 
Pesticides Residues on Nontarget Organisms) (4.1-2-34) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“ยุทธศาสตร์ควบคุมพาหะนําโรคไข้เลือดออกและโรค
มาลาเรีย และการป้องกันการติดต่อระหว่างมนุษย์กับยุงพาหะนําโรคในประเทศไทย” (ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะ
ภาพ) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา การควบคุมแมลงพาหะนําโรค  (หัวข้อ Vector Control: Overview) 
(4.1-2-35) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง “The Life History of a species of Lamprigera 
(Coleoptera, Lampyridae): Results of a Preliminary Study on Laboratory Rearing of Fireflies at 
Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand” และ “Male Aggregation Behavior in the 
Fireflies Photinus ignites and Pteroptyx malaccae” และ “Well Managed Firefly tourism: a Good 
Tool for Firefly Conservation in Thailand (ดร.อัญชนา ท่านเจริญ) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา เรื่อง
เฉพาะทางกีฏวิทยา (หัวข้อ General Biology of Fireflies และ Mating Behavior และ Firefly Conservation) 
(4.1-2-36) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง“ความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชน์ และแมลงศัตรูพืชใน
สวนไม้ผลในจังหวัดระยอง” (ดร.ประกาย เทพหาร) นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา ทรัพยากรแมลงและความ
หลากหลาย  (หัวข้อ การวางแผนและเก็บรักษาตัวอย่างแมลงเพ่ือการศึกษาความหลากหลาย (แมลงบก) (4.1-2-37) 

- การบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง “การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธ์ุปรับปรุงของไทย” นําไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 01003576 การปรับปรุงพันธ์ุพืชขั้นสูง 
(4.1-2-38) 

3. คณะเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ดังน้ี 

3.1 มีการจัดระบบและวางแผนการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย ตัวอย่างเช่น ภาควิชากีฏวิทยา
มีการประชุมภาควิชาฯ เพ่ือวางแผนการรับอาจารย์ใหม่  และมีการแต่งต้ังให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ทํางานไม่เกิน 5 ปี  รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ 2 ท่าน เสนอโครงการวิจัยโดยมี
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา (4.1-3-1) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดยมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง (4.1-3-2) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการ
วิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

3.2  มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างการ
ดําเนินการ เช่น  
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- ดร.อธิราช หนูสีดํา เข้าร่วมการประชุม Second International Symposium of Biopesticides and 
Ecotoxicological Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง “A new Entomopathogenic Nematode from Thailand and its 
Virulence Against Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) and Oryctes rhinoceros 
MacLeay (Coleoptera: Scarabaeidae” (4.1-3-3)   

- ดร.วราภรณ์ จันทรจํานงค์ เข้าร่วมการประชุม Second International Symposium of 
Biopesticides and Ecotoxicological Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรม
มารวย จังหวัดกรุงเทพฯ โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “Larval Bioassay of Aedes aegypti predator 
(Toxorhynchites splendens) Laboratory Colony to Temephos and Ethanol” (4.1-3-4)   

- ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว เข้าร่วมการประชุม Second International Symposium of 
Biopesticides and Ecotoxicological Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรม
มารวย จังหวัดกรุงเทพฯ โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “Longivity and Development Time of 
Aproocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), the Local Parasitoid of Leptocybe invasa Fisher & La 
Salle (Hymenoptera: Eulophidae” (4.1-3-5)   

- ดร.ประกาย เทพหาร เข้าร่วมการประชุม Second International Symposium of Biopesticides 
and Ecotoxicological Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง “Characterization of Thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as 
Promising Biopesticide Against Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)” (4.1-3-6)  

- ดร.วนิดา อ่วมเจริญ เข้าร่วมการประชุม Second International Symposium of Biopesticides 
and Ecotoxicological Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง “Efficacy of Duabanga granddiflora and Diospyros cauliflora 
Crude Extracts on Some Agricultural Insects and Their Secondary Metabolites” (4.1-3-7)   

- ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุม Workshop on Freshwater Invertebrates of 
Southeast Asia: Biodiversity and Origin ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2555 ณ 
โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเร่ือง “The Biogeography of Montane 
Nepomorpha (Insecta: Hemiptera) of Thailand” (4.1-3-8) 

- ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เข้าร่วมการประชุม The First Symposium of the Benthological Society 
of Asia ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง 
“Toxicity of Herbicide Glyphosate to Aquatic Firefly Larvae Luciola aquatilis Thancharoen” และ 
“Life Cycle and Biology of an Aquatic Firefly species, Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: 
Lampyridae) and Application for firefly conservation in Thailand” (4.1-3-9)   

- ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุม The First Symposium of the Benthological Society 
of Asia ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง 
“The Laccocorinae (Hemiptera: Naucoridae) of Central and Eastern Mountain Ranges of Thailand” 
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และ “The Montane Aquatic Bugs (Hemiptera: Nepomorpha) of Phetchabun Mountain Range, 
Thailand” และ “Aquatic Nepomorpha (Hemiptera: Heteropera) of the Northern Part of 
Tennaserim Mountain Range” (4.1-3-10) 

- รศ.ดร. ศรเทพ  ธัมวาสร ได้รับเชิญเป็นผู้ดําเนินการอภิปราย ในหัวข้อ โอกาสการส่งออกเน้ือโคขุน
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน (4.1-3-11) 

- ดร.ระพีพงษ์  พานิวิวรรธน์ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง Modern Nutrition for 
Enhancing Poultry Health and Well-Being (4.1-3-12) 

- รศ.ดร. สมเกียรติ  ประสานพานิช และ อ.ดร. ระพีพงษ์  พานิวิวรรธน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการการ
เลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 และงานแสดงสินค้า ประจําปี 2555 (4.1-3-13) 

- ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และ อ.ดร.ธนาทิพย์  สุวรรณโสภี ได้เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยภายนอก 
(4.1-3-14) 

3.3 การเปิดโอกาสให้อาจารย์ไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัยกับทีมนักวิจัยต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ดร.
รัชฎาวรรณ เงินกลั่น ได้ไปฝึกอบรมด้าน Remote Sensing and Geographic Information System 
Applications for  Researching in Agriculture ณ Uniform Services University: Center of GIS and 
Remote Sensing (3 มิถุนายน-7 สิงหาคม 2555) ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-3-15)   

3.4 การส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการ
กําหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ เช่น โครงการวิจัย เรื่อง “ชีววิทยา นิเวศวิทยาและ
ความสําคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย” ของ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 
มีผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตปริญญาเอก จํานวน 4 คน คือ นางสาวมณฑาทิพย์ คงมี นายวิถี เหมือนวอน นางสาว
วรรณภา ฤทธิสนท์ และนางสาวสุนัยนา สะท้านไตรภพ และนิสิตปริญญาโท จํานวน 5 คน คือ นางสาวกราจนา  
ถาอินชุม นางสาวสุพัตรา เขียวระยับ นางสาวนริศรา มาลัยทอง นายสุนทร พิมพ์นนท์ และนางสาวรุ่งอรุณ  
ทิศกระโทก (4.1-3-16)   

3.5 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัยตลอดจน
ระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ภาควิชาพืชสวน จัดให้มีการบรรยายพิเศษของ
อาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนผลงานตีพิพม์และจรรยาบรรณของนักวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย โดย ศ.ดร.สายชล เกตุษา ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ภาควิชา
พืชสวน (4.1-3-17) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงให้
เหมาะสมกับงานวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร (4.1-3-18) และโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(4.1-3-19) นอกจากน้ัน ภาควิชาต่างๆ ยังได้มีการให้ข้อมูล และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําทุกคนปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณการวิจัย เพ่ือให้อาจารย์สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (4.1-3-20) ภาควิชาโรคพืช (4.1-3-21) และภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร (4.1-3-22)  

3.6 การสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัย ด้วยการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เช่น การกล่าวยกย่อง
ผลงานที่ภาคภูมิใจในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ซึ่งผลงานวิจัย
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ดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยผลงาน เครื่องปอกฝรั่ง
เพ่ือการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพ่ือชุมชน และการพัฒนาเคร่ืองหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะ
กล้า (4.1-3-23)  

4. คณะเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเกษตร มีการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้บรรลุผลสําเร็จด้วยการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการบริหารงานวิจัย  

คณะเกษตรมีประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย แบ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและสนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ หมวดที่ 2 สนับสนุนการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หมวดที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือการจัดพิมพ์ตํารา และ หมวดที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าเรียนเสริม
ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ ทั้งน้ีการสนับสนุนทุนในหมวดที่ 1 และ 2 ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร และ การสนับสนุนทุนในหมวดที่ 3 และ 
4 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร แล้วจึงนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งการพิจารณาการเสนอขอรับทุนให้ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ (4.1-4-1)  
 นอกจากน้ีในยังได้มีการดําเนินการในระดับภาควิชา เช่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการจัดสรร
งบประมาณของภาควิชาฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย ภาควิชาฯ ได้ทําโครงการการสนับสนุนการขอ
ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการทําผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น (4.1-4-2) รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดและเง่ือนไขของแหล่งทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (4.1-4-3) 
ภาควิชาพืชสวน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการทุนวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ (4.1-4-4) ภาควิชาโรคพืช มีโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ประจําปี 2555 (4.1-4-5) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรม มี
การกําหนด มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ให้แก่อาจารย์ประจําของภาควิชาฯ (4.1-4-6) 

5. คณะเกษตรมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
 คณะเกษตรมีการจัดหาทรัพยากรและหรือจดัหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี  
 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวอย่างการดําเนินการในระดับภาควิชา เช่น 

- ภาควิชากีฏวิทยา มีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
และอาจารย์ โดย นางสาวพัชราวรรณ ศิริโสภา นิสิตปริญญาโทได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาฯ ในการไป
ทําวิจัยที่ Norwegian University of Life Science เมือง Aas ประเทศนอร์เวย์ (4.1-5-1) ดร.วนิดา อ่วมเจริญ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร ในการไปฝึกอบรมเกี่ยวกับ Chemical 
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Ecology Techniques for Studying Parasitoid Flight Responses to Plant Volatiles เมือง Ibaraki ประเทศ
ญี่ปุ่น (4.1-5-2) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์รับเชิญ โดย ดร.วราภรณ์ จันทรจํานงค์ ได้รับทุนสนับสนุนใน
การเชิญผู้เช่ียวชาญ จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2555 (4.1-5-3) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา นางสาวชโรธร โพธ์ิวงศ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
แห่งชาติครั้งที่ 10 ในหัวข้อวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนศาสตร์การอบแห้ง, ปริมาณพีนอลิก
ทั้งหมด, ถทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ และสีของขิง” (4.1-5-4) นายขจรรัฐ ทองโย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติครั้งที่ 10 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการทดสอบเบื้องต้นอุปกรณ์เก็บ
เก่ียวผลมังคุด” (4.1-5-5) นางสาวสาวิตรี ศิลลา เข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตรนเรศวรคร้ังที่ 10 ในหัวข้อวิจัยเร่ือง 
“การจําลองสถานณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเก่ียวและขนส่งกล้วยไข่” (4.1-5-6) 

5.2  ห้องปฏิบัติการวิจัย  คณะเกษตรมีห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร ที่มีความเหมาะสมต่องานวิจัยแต่
ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของคณะ มีระบบความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางของเครื่องมือวิจัยที่
ทันสมัย พร้อมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยที่มีความสะดวก สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการทํางาน
วิจัย ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรการวิจัยร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด (4.1-5-7) เป็นการสนับสนุนงานวิจัยของ
คณะและสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ โดยคณะเกษตรมีการจัดการความรู้ เรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ โดยมีการจัดอบรมและการทําแบบทดสอบให้กับนิสิตและคณาจารย์ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตร เพ่ือให้เกิดความรู้และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการวิจัย (4.1-5-8) พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตร มีระบบการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ด้วย
ระบบ Key card และมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรของคณะที่ปฏิบัติงานวิจัย  
 นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา ให้ความเหมาะสมต่องานวิจัย
แต่ละประเภท ตัวอย่าง เช่น 

- ภาควิชากีฏวิทยา มีห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 
(4.1-5-9) 

- ภาควิชาพืชไร่นามีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว 
ประจําภาควิชาพืชไร่นา (4.1-5-10) 

- ภาควิชาพืชสวน มีการจัดสรรพ้ืนที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น  ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช
สวน ห้องปฏิบัติการออกแบบภูมิทัศน์ เป็นต้น (4.1-5-11) 

- ภาควิชาโรคพืช มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ และมีหน่วยวิจัยและบูรณาการทางโรคพืชให้คําปรึกษาและ
วิจัย (4.1-5-12) 

- ภาควิชาสัตวบาล ได้มีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท  และได้
สร้างระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานตามระบบ ISO/IEC 17025 (4.1-5-13) ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา และห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล  
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5.3 การมีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ คณะเกษตรมีการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ทั้งในรูปของหนังสือ 
วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ผ่านทางห้องสมุดของภาควิชา และยังมีการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
ร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอันมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ ตัวอย่าง การสนับสนุนดังกล่าวมีการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 

- ภาควิชากีฏวิทยา สนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมทํางานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ โดย 
ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น ได้ไปฝึกอบรมด้าน Remote Sensing and Geographic Information System 
Applications for  Researching in Agriculture ณ Uniform Services University: Center of GIS and 
Remote Sensing (3 มิถุนายน-7 สิงหาคม 2555)ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-5-14) 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สนับสนุนให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือเป็นการรวบรวมผลงานทาง
วิชาการในรูปของเอกสารอย่างมีระบบ (4.1-5-15, 4.1-5-16)   

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) โดย Assistance 
Professor Dr. Morio Kato จาก University of Tsukuba (4.1.5-17) 

- ภาควิชาพืชสวน มีการจัดสัมมนาวิชาการ ภาควิชาพืชสวน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2556 โดยมี
คณาจารย์ และนิสิตทุกระดับช้ันเข้าร่วมสัมมนา (4.1-2-27) รวมท้ังมีการจัดบรรยายโดยอาจารย์พิเศษ (4.1-3-17)  

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการในสาขาส่งเสริมการเกษตรและ คหกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 50 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (4.1-5-18) 

- ภาควิชาสัตวบาล มีการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ขึ้นและยังมีการสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ (4.1-5-19)   

5.4 คณะเกษตรใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5-20) 
มาเป็นเคร่ืองมือในการติดตามข่าวสาร ความก้าวหน้า ของงานวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ันคณะเกษตร ใช้ระบบสารสนเทศของสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5-21) 
เป็นข้อมูลด้านระบบและกลไกในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการช้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ียังได้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัยในระดับภาควิชา เช่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่
และเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (4.1-5-22) 

 6. คณะเกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์ ผ่านระบบการติดตามผลและระบบ
รายงานวิจัย (4.1-6-1) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยเสร็จ
ตามกําหนดเวลาและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการประเมินผลการสนับสนุนการ
วิจัยของคณะผ่านการประชุมคณะกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-3) อีกทั้งยังมีการดําเนินการในระดับ
ภาควิชา เช่น 
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- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมีการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2554 ในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์เกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (4.1-6-2) และมีการประเมินผลการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการคร้ังที่ 51 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (4.1-6-3) 

- ภาควิชาโรคพืช มีการติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาศท่ี1 และ 2 ของแผนการดําเนินงานประจําปี 
2556 (เอกสาร 4.1-6-4) 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีจัดทําเอกสารขอให้ดําเนินโครงการวิจัยและการรายงานความก้าวหน้า 
รวมทั้งรายงานผลการวิจัยของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (4.1-6-5, 4.1-6-6) 
 7. คณะเกษตรมีคณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ที่ทําหน้าที่วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการนํา
ผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและจัดทําแผนการดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในปีต่อไป (4.1-1-3) 
และในระดับภาควิชามีการปรับปรุงพันธกิจด้านการวิจัย ดังน้ี 

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรนําผลการประเมินด้านการวิจัยของภาควิชาฯ ไปจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปี 2556 (4.1-7-1) 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการจัดทําเอกสารสรุปโครงการสนับสนุนการของทุนวิจัยและเผยแพร่การทํา
วิจัย ประจําปีงบประมาณ 2554 เพ่ือนําไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
สม่ําเสมอ (4.1-7-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 
เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร

 4.1-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 

 4.1-1-4 โครงสร้างผู้บริหารภาควิชาพืชไร่นา

 4.1-1-5 หนังสือแต่งตังคณะกรรมการวิจัยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร 

 4.1-1-6 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาพืชสวน

 4.1-1-7 แผนการดําเนินงาน ภาควิชากีฏวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 4.1-1-8 แผนการดําเนินงาน ภาควิชากีฏวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 4.1-1-9 บันทึกข้อความเร่ือง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 
1/2556 ภาควิชากีฏวิทยา 

 4.1-1-10 แผนการดําเนินงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 

 4.1-1-11 โครงการสนับสนนุการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 4.1-1-12 ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 4.1-1-13 เอกสารของเขิญประชุมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 4.1-1-14 บันทึกข้อความเร่ือง ติดตามผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประจําปี 2556 ภาควิชาโรคพืช

 4.1-1-15 แผนการดําเนินงานของภาควิชาโรคพืช

 4.1-1-16 ประกาศคณะเกษตร เร่ือง มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

 4.1-1-17 เอกสารนโยบาย กลยุทธ์ ภาควิชาสัตวบาล ประจําปีงบประมาณ 2555 
เอกสารแผนการดําเนินงานภาควิชาสัตวบาล ประจําปีงบประมาณ 2555 
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 
เอกสารกระบวนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของฝ่ายวิจัย 

2 4.1-2-1 สัญญารับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย โครงการ: ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญทาางด้านระบาด
วิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ เป็นหัวหน้า
โครงการ 

 4.1-2-2 นิสิตร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและ
คุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางต่างๆ” 

 4.1-2-3 นิสิตร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด” 
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 4.1-2-4 นิสิตร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าปลา
กะตัก” 

 4.1-2-5 นิสิตร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลําเลียงปลานิลข้ึนจากบ่อ”

 4.1-2-6 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรเป็นหมันเนื่องจากการตอบสนองต่อ
อุณหภูมิสู่ข้าวไทย และ โครงการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจาก
อุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธ์ุปรับปรุงของไทย ประจําปีงบประมาณ 2555 

 4.1-2-7 หนังสือขอดําเนินงานวิจัยร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ่าวน้อย จํากัด 

 4.1-2-8 โครงการปัญหาพิเศษเร่ือง “การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสําหรับแอปเปิลระหว่างการจําหน่าย“ 
ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร 

 4.1-2-9 โครงการปัญหาพิเศษ ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต

 4.1-2-10 -ปัญหาพิเศษปริญญาตรี เร่ือง ลักษณะดีเด่นเหนือสายพันธ์ุพ่อแม่แบบรายต้นในประชากรข้าว
ลูกผสมชั่วท่ี 2 ของคู่ผสมข้าวพันธ์ุ IR80151A และ CH1 
-ปัญหาพิเศษปริญญาตรี เร่ือง การถ่ายทอดพันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะความเป็นหมันของละออง
เกสรตัวผู้และสียอดเกสรตัวเมียของประชาการชั่วท่ี 2 ข้าวลูกผสมระบบสามสายพันธ์ุ 

 4.1-2-11 สรุปการจัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ Africa Agriculture Development โดยได้เรียนเชิญ Professor 
Dr. Vernon Gracen 

 4.1-2-12 สรุปโครงการสนทนาภาษาแมลง

 4.1-2-13 หนังสือขอเชิญสอนพิเศษ คุณประจงเวท สาตมาลี

 4.1-2-14 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงษ์กุล

4.1-2-15 นิสิตภาควิชาโรคพืชเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษจาก Professor ต่างประเทศ 

 4.1-2-16 โครงการ KU-UT Symposium 2013

4.1-2-17 กําหนดการประชุมประจําปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 4.1-2-18 นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งท่ีมี
ต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ปริมาณสารประกอบฟีนอลท้ังหมดฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระและสี
ของขิง” 

 4.1-2-19 นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการทดสอบ
เบื้องต้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด” 

 4.1-2-20 นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
สําหรับการสกัดน้ํามันพืชด้วยเครื่องสกัดน้ํามันแบบสกรูอัด” 

 4.1-2-21 นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพบางประการของเมล็ดข้าวงอกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ุ กข6” 

 4.1-2-22 Silpakorn University Science and Technology Journal

 4.1-2-23 วารสารคหเศรษฐศาสตร์

 4.1-2-24 การสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์คร้ังท่ี 4
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์คร้ังท่ี 4 

 4.1-2-25 รวมบทคัดย่อ การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 4.1-2-26 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ

 4.1-2-27 การสัมมนาวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 4.1-2-28 โครงการเรื่อง กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนําภูมิต้านทานพืชเพ่ือป้องกันแมลงของเชื้อ 
Paenibacillus pabuli (ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์) และแผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 
2555 รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา เทคนิควิจัยทางกีฏวิทยา 

 4.1-2-29 โครงการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธ์ุไทยเพ่ือควบคุมหนอนกินใบกฤษณา และ 
การใช้เทคนิค PCR เพ่ือคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุท่ีผลิต Exotoxin) (ดร.ประกาย 
เทพหาร) และแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา โรควิทยา
ของแมลง 

 4.1-2-30 โครงการเรื่อง แผนท่ีแสดงการต้านทานสารฆ่าแมลงของยุงลายในพ้ืนท่ีของประเทศไทยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ดร.รัชฎาวรรณ  เงินกลั่น) และแผนการสอน ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004533 ชื่อวิชา การควบคุมแมลงพาหะนําโรค 

 4.1-2-31 โครงการเรื่อง การสํารวจความหลากหลายของแมลงนํ้า และคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีชุ่มน้ําเขาสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์) และแผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 
2555 รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา นิเวศวิทยาของแมลงน้ํา 

4.1-2-32 โครงการเรื่อง การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้
ผักในแปลงผัก (ดร.อธิราช หนูสีดํา) และแผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 
01004591 ชื่อวิชา เทคนิควิจัยทางกีฏวิทยา 

 4.1-2-33 โครงการเรื่อง การระบาดและแนวทางการควบคุมเพล้ียไฟในสวนมังคุด อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง (ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว) และแผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 รหัส
วิชา 01011432 ชื่อวิชา ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการบริหารจัดการ 

 4.1-2-34 โครงการเรื่อง การศึกษาความไวต่อสารเคมีกําจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ของยุงยักษ์ 
Toxorhynchites splendens (ดร.วราภรณ์  จันทรจํานงค์)  
และแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004581 ชื่อวิชา พิษวิทยาข้ันสูงของ
สารฆ่าแมลง I 

 4.1-2-35 โครงการเรื่อง ยุทธศาสตร์ควบคุมพาหะนําโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย และการป้องกันการ
ติดต่อระหว่างมนุษย์กับยุงพาหะนําโรคในประเทศไทย (ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ) และ
แผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004533 ชื่อวิชา การควบคุมแมลงพาหะ
นําโรค 

 4.1-2-36 โครงการเรื่อง The Life History of a species of Lamprigera (Coleoptera, Lampyridae): 
Results of a Preliminary Study on Laboratory Rearing of Fireflies at Queen Sirikit 
Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand และ Male Aggregation Behavior in the 
Fireflies Photinus ignites and Pteroptyx malaccae และ Well Managed Firefly 
tourism: a Good Tool for Firefly Conservation in Thailand และแผนการสอน ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา เร่ืองเฉพาะทางกีฏวิทยา 
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 4.1-2-37 ความหลากชนิดของแมลงท่ีมีประโยชน์ และแมลงศัตรูพืชในสวนไม้ผลในจังหวัดระยอง (ดร.
ประกาย เทพหาร) และแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 รหัสวิชา 01004324 ชื่อวิชา 
ทรัพยากรแมลงและความหลากหลาย 

4.1-2-38 แผนการสอนวิชา 01003576 ภาคปลายปีการศึกษา 2555

3 4.1-3-1 คําสั่งภาควิชากีฏวิทยา เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่

 4.1-3-2 แบบสรุปแผนความต้องการอัตรากําลังปี 2553 - 2556

 4.1-3-3 การประชุม Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological 
Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัดกรุงเทพฯ 
ของ ดร.อธิราช หนูสีดํา 

 4.1-3-4 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 “การอารักขาพืชไทยในการประชุม Second 
International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network ประจําปี 
2555 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัดกรุงเทพฯ ของ ดร.วราภรณ์ 
จันทรจํานงค ์

 4.1-3-5 การประชุม Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological 
Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัดกรุงเทพฯ 
ของ ดร.เบญจคณุ แสงทองพราว 

 4.1-3-6 การประชุม Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological 
Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัดกรุงเทพฯ 
ของ ดร.ประกาย เทพหาร 

 4.1-3-7 การประชุม Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological 
Network ประจําปี 2555 ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมารวย จังหวัดกรุงเทพฯ 
ของ ดร.วนิดา อ่วมเจริญ 

 4.1-3-8 การประชุม Workshop on Freshwater Invertebrates of Southeast Asia: Biodiversity and 
Origin ประจําปี 2555 ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัด
มหาสารคาม ของ ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ 

 4.1-3-9 การประชุม The First Symposium of the Benthological Society of Asia ประจําปี 2555
ระหว่างวันท่ี 11-14 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ  
ดร.อัญชนา ท่านเจริญ 

 4.1-3-10 การประชุม The First Symposium of the Benthological Society of Asia ประจําปี 2555
ระหว่างวันท่ี 11-14 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ  
ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ 

 4.1-3-11 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์คร้ังท่ี 3 

 4.1-3-12 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ

 4.1-3-13 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 
2 และงานแสดงสินค้า ประจําปี 2555 

 4.1-3-14 -หนังสือขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย
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เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

-หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคด้านการวิจัยและพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ คร้ังท่ี 
2/2555 

 4.1-3-15 บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ ของ ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น 

 4.1-3-16 สัญญารับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย โครงการ: ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญทางด้านระบาดวิทยา
ของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ เป็นหัวหน้า
โครงการ 

 4.1-3-17 การบรรยายพิเศษของอาจารย์ โดย ศ.สายชล เกตุษา

 4.1-3-18 โครงการอบรมหลักสูตรตการใช้สถิติวิจัยข้ันสูงให้เหมาะสมกับงานวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร

 4.1-3-19 โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ

 4.1-3-20 จรรยาบรรณของบุคลากร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 4.1-3-21 การติดประกาศเร่ืองจรรยาบรรณแก่อาจารย์ประจํา

 4.1-3-22 บันทึกท่ี ศธ 0513.10209/ว 0238 เร่ืองขอส่งจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

 4.1-3-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คร้ังท่ี 2/2556 

4 4.1-4-1 ประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2556 

 4.1-4-2 ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

 4.1-4-3 ข้อมูลรายละเอีดยแหล่งทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ

 4.1-4-4 โครงการทุนวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ภาควิชาพืชสวน

 4.1-4-5 โครงการสนับสนนุทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ประจําปี 2555 

 4.1-4-6 ประกาศคณะเกษตร เร่ือง มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

5 4.1-5-1 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 

 4.1-5-2 บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ ของ ดร.วนิดา อ่วมเจริญ 

 4.1-5-3 บันทึกข้อความ เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญและทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต 
ปีงบประมาณ 2555 

 4.1-5-4 หลักฐานการเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้ง
ท่ีมีต่อจลนศาสตร์การอบแห้ง, ปริมาณพีนอลิกท้ังหมด, ถทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ และสีของขิง” 

 4.1-5-5 หลักฐานการเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาและการทดสอบ
เบื้องต้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด” 

 4.1-5-6 หลักฐานการเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยเร่ือง “การจําลองสถานการณ์แบบ
มอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่” 

 4.1-5-7 รูปถ่ายแสดง ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร

 4.1-5-8 กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

 4.1-5-9 รูปภาพแสดง ห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีสนับสนุนการวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา 
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เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 4.1-5-10 ภาพห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา 

 4.1-5-11 รายชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาพืชสวน

 4.1-5-12 หน่วยวิจัยและบริการทางโรคพืชให้คําปรึกษาและวินิจฉัย

 4.1-5-13 -ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของภาควิชา
-เอกสารระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 4.1-5-14 บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญและทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นิสิต ปีงบประมาณ 2554 

 4.1-5-15 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

 4.1-5-16 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 51

 4.1-5-17 การบรรยายโดยอาจารย์พิเศษ ภาควิชาพืชสวน

 4.1-5-18 สําเนาสูจิบัตรการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 

 4.1-5-19 -เอกสารบันทึกข้อความขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-เอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติค่าเป็นผู้จัดการประชุมร่วม 

 4.1-5-20 เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.1-5-21 เว็บไซต์ สํานักงานบริกรวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.1-5-22 สรุปโครงการปรับปรุงเวบไซต์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

6 4.1-6-1 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์ ผา่นระบบการติดตามผลและระบบรายงานวิจัย

 4.1-6-2 บันทึกช่วยจํา การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

 4.1-6-3 บันทึกข้อความเร่ือง ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประจําปี 2556 

 4.1-6-4 เอกสารขอให้ดําเนินการโครงการวิจัยและการรายงานความก้าวหน้า 

 4.1-6-5 รายงานผลการวิจัย

7 4.1-7-1 แผนการบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ประจําปี 2556

 4.1-7-2 สรุปโครงการสนบัสนุนขอทุนวิจัยและเผยแพร่การทําวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2554 

 4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร

 4.1-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

      1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

     2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

     4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

     5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คณะเกษตรมีคณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ทําหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแล งาน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเกษตร มีแผนดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-1) และมี
ระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย มีงบประมาณสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีการ ให้การสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์ภายในคณะ โดย
คณะเกษตรมีประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือให้บุคลากรได้มี
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โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการให้
ทุนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งเป็นการ
สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและสนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ หมวดที่ 2 สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หมวดที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือการจัดพิมพ์ตํารา และ 
หมวดที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ และสนับสนุนการศึกษา
ต่อภายในและต่างประเทศ ทั้งน้ีการสนับสนุนทุนในหมวดที่ 1 และ 2 ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร และ การสนับสนุนทุนในหมวดที่ 3 และ 4 ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร แล้วจึงนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่ง
การพิจารณาการเสนอขอรับทุนให้ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ (4.2-1-2) 

นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินการในระดับภาควิชา ตัวอย่างเช่น 
- ภาควิชากีฏวิทยา ภายใต้แผนการดําเนินของภาควิชาฯ ประจําปี 2555 (4.2-1-3) มีโครงการท่ีสนับสนุน

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการระดับชาติ ภายใต้แผนดําเนินงานปี 2555 ด้านพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย (4.2-1-4) โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ (โครงการภายใต้แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555 ด้านการพัฒนา
บริหารจัดการ (4.2-1-5) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้กับคณาจารย์ใน
ภาคฯ ในรูปแบบของการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับคณาจารย์เพ่ือการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตามแผนการดําเนินงานของภาควิชาปีการศึกษา 2555 (4.2-1-6) ส่วนการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้มีกําหนดให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงในด้านการวิจัยเป็นพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือ
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยให้มีคุณภาพ เช่น โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่เรื่อง การพัฒนาเคร่ืองปลูกอ้อย
แบบหยอดช้ิน (4.2-1-7) โดยมีนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราชเป็นหัวหน้าโครงการ และมี รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ เป็นที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน (4.2-1-8, 4.2-1-9, 4.2-1-10) รวมทั้งจัดให้มีพ่ี
เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยในด้านการวิจัย (4.2-1-11) 

- ภาควิชาพืชสวนมีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ โดยจัดทํา
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ของคณาจารย์ (4.2-1-12) เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงาน 

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559  ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของประกาศน้ี เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ และในวารสารระดับชาติและวารสารระดับนานาชาติ              
(4.2-1-13) นอกจากน้ีอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง  (4.2-1-14, 4.2-1-15)  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 4 เรื่อง (4.2-1-16, 4.1-
1-17, 4.1-1-18) และ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง (4.2-1-19, 4.2-1-20) 
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2. คณะเกษตรมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยยังคงความเช่ือถือได้ในเชิง
วิชาการ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการกําหนดให้คณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะ 
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งแผนการดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2556 โครงการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตร มีจัดทําโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน
การเกษตร ผ่านทางรายการคลินิกเกษตรเพ่ือประชาชน ผ่านสถานีวิทยุ มก. การประชุมวิชาการและการจัด
นิทรรศการในการประชุมวิชาการ มก. (4.2-2-1) เพ่ือเป็นกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 

คณะเกษตรมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ โดยจัด
ให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ และมีการสรุปผล
งานวิจัยเด่นของอาจารย์คณะเกษตร เพ่ือผ่านทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเกษตร (FOA e-news) เป็น
ประจําทุกเดือน (4.2-2-2) 

คณะเกษตรยังมีระบบและกลไกในการรวบรวม สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ฯลฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการในระดับภาควิชา ได้แก่ 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรค์ผลงานของ
อาจารย์ที่มีคุณภาพ เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ (4.2-2-3) 

- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่สนใจของบุคคลท่ัวไป 
โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ความรู้ต่อสาธารณชน (4.2-2-4 ถึง 4.2-2-5)  

- ภาควิชาพืชสวน มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจเพ่ือ
นําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการที่จัดในนามของภาควิชาน้ัน 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ ในการดําเนินการ ส่วนนิทรรศการที่จัดโดยความร่วมมือของ
ภาควิชาฯ กับหน่วยงานภายนอกน้ัน ภาควิชาฯจะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมกับหัว
เรื่องของนิทรรศการ เช่น Drying bead International Showcase (4.2-2-6) และงานเกษตรวิชาการ (4.2-2-7) 

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมีการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือเผยแพร่ผลานผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-8)  

3. คณะเกษตรมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่
สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่ือมโยงศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการในระดับภาควิชา ตัวอย่างเช่น 

- ภาควิชากีฏวิทยา มีการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา ดังน้ี ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว ได้
เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “สร้างสวนผีเสื้อ ปลุกเซลล์สมองเด็กน้อย” เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  ใน
นิตยสาร Real parenting (4.2-3-1) ดร.วราภรณ์ จันทรจํานงค์ ได้เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “ยุง” ใน
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รายการอนุบาลเอ๊ิกอ๊าก (4.2-3-2) ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ได้เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “หิ่งห้อย” ใน
รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว (4.2-3-3) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในรอบปีการศึกษา 
2555 โดยได้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เน่ืองจากผลงานวิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรโดยตรง เช่น ผลงานวิจัยเคร่ืองสีข้าวกล้องชุมชนได้
เข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจรตลอดปีการศึกษา 2555 (4.2-3-4) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องสีข้าวกล้อง
ชุมชน เครื่องปอกฝร่ังเพ่ือการผลิตผร่ังแช่บ๊วย อุปกรณ์เก็บเก่ียวและตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ และเคร่ืองหยอด
เมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้า (4.2-3-5) ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานเกษตรแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก่บุคคลท่ีสนใจภายนอก อีกทั้งผลงานวิจัย
อุปกรณ์เก็บเก่ียวและตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ได้ถูกนําเสนอผ่านสื่อ
เว็บไซต์ต่างๆ หลายสํานัก (4.2-3-6) และประชาสัมพันธ์ผ่าน ข่าว มก. ในคอลัมน์ KU research เรื่อง “อุปกรณ์
เก็บเก่ียวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์”(4.2-3-7) 

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ในภาควิชา สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง เช่น ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย ได้เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย 
รายการ สัปดาห์รู้เพ่ือรวย อู่ข้าวอู่นํ้า จํานวน 3 ตอน  ออกอากาศช่องเคสเตช่ัน  (4.2-3-8)  

- ภาควิชาพืชสวนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง
ทางเว็บไซต์ของคณะเกษตร และงานเกษตรวิชาการ (4.2-2-7) 

4. คณะเกษตรมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากการรายงานผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า คณะเกษตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน จํานวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน (4.2.4-1) และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน ตัวอย่างเช่น 

- ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ มีผลงานวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตร์ควบคุมพาหะนําโรคไข้เลือดออกและโรค
มาลาเรีย และการป้องกันการติดต่อระหว่างมนุษย์กับยุงพาหะนําโรคในประเทศไทย  จึงได้ถ่ายทอดโครงการวิจัยน้ีสู่
ประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ เช่น การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเจลกันยุงในงานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหา
ราชินี ปี 2555 (4.2-4-2) การจัดทําคู่มือการทดสอบสารเคมี การใช้สารเคมี การใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลงและการบํารุงรักษา (4.2-4-3)  การจัดทําคู่มือวินิจฉัยยุงก้นปล่องในประเทศไทย (4.2-4-4) 

- ดร .ประกาย เทพหาร มีผลงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของสารกําจัดแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟใน
แปลงปลูกถั่วลิสง จึงได้ถ่ายทอดโครงการวิจัยน้ีในการฝึกอบรมเร่ือง เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้กับเกษตรกรใน
ตําบลเพนียดช่วงฤดูแล้ง จังหวัดลพบุรี (4.2-4-5)  

- ดร .ประกาย เทพหาร มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง จึงได้
ถ่ายทอดโครงการวิจัยน้ีให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักและพืชไร่ที่จังหวัดลพบุรี นครปฐม และอ่างทอง เรื่อง  
การบูรณาการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ (4.2-4-6) 
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- ดร.อัญชนา ท่านเจริญ มีผลงานวิจัยเร่ืองหิ่งห้อย จึงได้ถ่ายทอดโครงการวิจัยน้ีโดยการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับห่ิงห้อยในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี (4.2-4-7) 

- ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว มีผลงานวิจัยเรื่อง การกําจัดหนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก จึงได้ถ่ายทอด
โครงการวิจัยน้ีในการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการป้องกันและกําจัดหนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก ที่สวนป่า
สักแม่ลี้ จังหวัดลําพูน (4.2-4-8) 

- ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ มีผลงานวิจัยเร่ือง ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และ
แมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพ้ืนที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเช้ือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน จึงได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเก่ียวกับการใช้จุลินทรีย์กําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของข้าวและข้าวโพดและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์กําจัดแมลงเพ่ือการผลิตพืชปลอดภัยและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร (4.2-4-9) 

- ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ มีผลงานวิจัยเรื่อง การสํารวจความหลากหลายของแมลงนํ้า และคุณภาพนํ้าใน
พ้ืนที่ชุ่มนํ้าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รวบรวมและสังเคราห์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือจัดทําคู่มือ
การใช้แมลงนํ้าช้ีวัดคุณภาพนํ้าน่ิง ฉบับสามร้อยยอด (4.2-4-10) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้มีการต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ (4.2-4-11) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างนักวิจัยภาควิชาเกษตรกลวิธานกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ผลงานวิจัยเคร่ืองสีข้าวกล้องชุมชุนที่จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอกหน่วยงานที่ได้มีการติดต่อขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือนําไปใช้ในการสีข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟ้ืนฟูนาข้าว
ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ (4.2-4-12) และกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน         
วังเจริญ (4.2-4-13) เป็นต้น 

- ภาควิชาพืชไร่นา มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้ง 
จากโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด ดําเนินการโดย ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และคณะ ทั้งจากการอบรมสาธิต และ
เอกสารประกอบการอบรม (4.2-4-14) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย (4.2.4-15) 

- ภาควิชาพืชสวนมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน จากโครงการผลิตต้นกล้วยไม้หลายในระดับอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลาง ของ ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว (4.2-4-16) 

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับความสนใจจาก Journal of 
Agricultural Engineering and Biotechnology โดยขอให้ส่งผลงานลงในวารสารเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย
ทั่วไป (4.2-4-17) 
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5. คณะเกษตรยึดระเบียบกลไกของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-
5-1) 

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

โดยในปี พ.ศ. 2555 คณะเกษตมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) ผลงานลิขสทิธ์ิ โปรแกรมวัดควบคุมการทํางานอุปกรณ์เก็บเก่ียวผลไม้ เลขท่ี ว1.4309 ได้รับการ

คุ้มครองสิทธ์ิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 
2) ผลงานลิขสิทธ์ิ Entomology : Bio-control version เลขที่ 280520 ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิเมื่อวันที่ 

22 สิงหาคม 2555 
3) อนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนอย่างง่าย เลขท่ี 6847 ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิเมื่อวันที่  

11 มกราคม 2555 
ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรมีการย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 5 รายการ ได้แก่  
- รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง อาจารย์เกษียณอายุราชการของภาควิชากีฏวิทยา ได้ย่ืนขอรับความคุ้มครอง

การจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ถังผลิตขยายบีที โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นําส่งสําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6221 ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-6-2) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้มีการดําเนินการย่ืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยดังน้ี 1) งานวิจัย
เครื่องสีข้าวเล็กครัวเรือน (4.2-6-3)    2) เคร่ืองขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (4.2-6-4)  3) เครื่องหยอดเมล็ด
สําหรับถาดเพาะกล้า (4.2-6-5) 

- ภาควิชาพืชสวน มีที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง คือ “ไม้ค้ํายัน” ของ รศ.เอ้ือมพร วีสมหมาย (4.2-6-6) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

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 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา

ย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 5ข้อ 6ข้อ 6ข้อ 4.00 5.00 5.00
 

6 ข้อ   บรรลุ 6 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 4.2-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 4.2-1-2 ประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ.2556 

 4.2-1-3 แผนการดําเนินงานของภาควิชากฏีวิทยา ประจําปี 2555

 4.2-1-4 บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการระดับชาติ  

 4.2-1-5 โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านวิชาการของอาจารย์

 4.2-1-6 แผนการดําเนินงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

 4.2-1-7 แบบเสนอโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ปี 2556

 4.2-1-8 โครงการสนับสนนุการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 4.2-1-9 เอกสารขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ

 4.2-1-10 สรุปโครงการสนบัสนุนขอทุนวิจัยและเผยแพร่การทําวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2555

 4.2-1-11 เอกสารรายชื่ออาจารย์พ่ีเลี้ยง

 4.2-1-12 โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์และเผยแพร่ของคณาจารย์

 4.2-1-13 ประกาศคณะเกษตร เร่ือง มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
งานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 

 4.2-1-14 ความรู้และการดูแลรักษาตนเองหลังการผ่าตัด และเคมีบําบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้า
นม 

 4.2-1-15 กระบวนการเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 

 4.2-1-16 การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
คลอง 15 จังหวัดนครนายก 
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เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 4.2-1-17 สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตําบลจําปา อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 4.2-1-18 การพัฒนาเว็บไซท์เพ่ือสนับสนุน e-Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร 

 4.2-1-19 Factors Affecting the Adoption of Improved Sorghum Varieties in Awbare District 
of Somali Regional State, Ethiopia 

4.2-1-20 Using SWOT Analysis to Ldentify Co-management Schemes that Enhance the 
Livelihoods of Small-scale Fishers 

2 4.2-2-1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตร

 4.2-2-2 การสรุปผลงานวิจัยเด่นของอาจารย์คณะเกษตร  ผ่านทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ
เกษตร (FOA e-news) 

 4.2-2-3 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธาน เร่ืองแต่ต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ 

 4.2-2-4 เอกสารจากสํานักงานอุทยานการเรียนรู้

 4.2-2-5 รายงานผลการฝกึอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4.2-2-6 Drying bead International Showcase

 4.2-2-7 งานเกษตรวิชาการ

 4.2-2-8 การรวบรวม คัดสรร ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชา และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา 

3 4.2-3-1 บทความเผยแพร่ความรู้ เร่ือง สร้างสวนผีเสื้อ ปลุกเซลล์สมองเด็กน้อย 

 4.2-3-2 จดหมายแสดงการขอถ่ายทํารายการและวิทยากรจากภาควิชากีฏวิทยา เพ่ือให้ความรู้เร่ืองยุง
ให้กับเด็กๆ จากรายการ “อนุบาลเอ๊ิกอ๊าก 

 4.2-3-3 จดหมายขอสัมภาษณ์ ดร. อัญชนา ท่านเจริญ เพ่ือให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ เร่ือง 
“ห่ิงห้อย” จากรายการ “วิทยาศาสตร์รอบตัว” 

 4.2-3-4 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการพระดาบสสัญจร

 4.2-3-5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ในงานเกษตรแห่งชาติประจําปี 2556 

 4.2-3-6 หน้าเว็บไซต์ท่ีมีการเผยแพร่ผลงานอุปกรณ์เก็บเกี่ยวและตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้

 4.2-3-7 ข่าว มก. ในคอลัมน์ KU research เร่ือง อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ 

 4.2-3-8 รายการ สัปดาห์รู้เพ่ือรวย อู่ข้าวอู่น้ํา จํานวน 3 ตอน  ออกอากาศช่องเคสเตชั่น 

4 4.2-4-1 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ปี พ.ศ.2555 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2555) คณะเกษตร บางเขน  

 4.2-4-2 จดหมาย เร่ือง โครงการวิจัยยุทธศาสตร์ควบคุมพาหะนําโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย และ
การป้องกันการติดต่อระหว่างมนุษย์กับยุงพาหะนําโรคในประเทศไทย  

 4.2-4-3 จดหมาย เรียน ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ เร่ือง ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทํางาน
จัดทําคู่มือฯ คร้ังท่ี 1/2556 

4.2-4-4 จดหมาย เรียน คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ขอแจ้งการแต่งต้ัง
คณะทํางานจัดทําคู่มือวินิจฉัยยุงก้นปล่องในประเทศไทย 
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เกณฑ์ 
ข้อท่ี 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 4.2-4-5 เอกสารโครงการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพของสารกําจัดแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟ ในแปลง
ปลูกถ่ัวลิสง 

4.2-4-6 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. เร่ือง การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตร ในรูปแบบผงแห้ง 

 4.2-4-7 จดหมาย เรียนคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ขอเชิญเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 4.2-4-8 จดหมาย เรียน เรียนคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองขอความอนุเคราะห์
บุคลากรร่วมเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานและสํารวจพ้ืนท่ีสวนป่าไม้สักแม่ลี้ จังหวัดลําพูน 

 4.2-4-9 แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานทุนวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัย ความหลากหลาย
ของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง
และตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศตัรูข้าวโพด
หวาน 

 4.2-4-10 บันทึกข้อความ เรียน อ.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. ประจําปี 2555 

 4.2-4-11 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธาน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ 

 4.2-4-12 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเคร่ืองสีข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟ้ืนฟูนา
ข้าวตําบลกําพวน  

 4.2-4-13 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเคร่ืองสีข้าว หมู่บ้านบ้านวังเจริญ 

 4.2-4-14 เอกสารประกอบการอบรม การปลูกข้าววิธีหว่างข้าวแห้ง

 4.2-4-15 รายชื่อเกษตรกรท่ีเข้าร่วมการอบรม

 4.2-4-16 โครงการผลิตต้นกล้วยไม้หลายในระดับอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ของ  
ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว 

 4.2-4-17 เอกสารตอบรับจาก Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology

5 4.2-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2551 

6 4.2-6-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2551 

 4.2-6-2 ข้ันตอนการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบันทึกข้อความเร่ือง ขอ
นําส่งสําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร พร้อมขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

 4.2-6-3 หนังสือการขอรับอนุสิทธิบัตร เคร่ืองสีข้าวเล็กครัวเรือน

 4.2-6-4 หนังสือขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เคร่ืองขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ 

 4.2-6-5 หนังสือขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เคร่ืองหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้า 

 4.2-6-6 อนุสิทธิบัตร เร่ือง “ไม้ค้ํายัน” ของ รศ. เอ้ือมพร วีสมหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  270,000 บาท/คน  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 9,570,100 บาท และ
ภายนอก จํานวน 94,810,738 บาท รวมท้ังหมด 104,380,838 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 
169.5 คน ลาศึกษาต่อ 5 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 4 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 169.5 คน 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
  =  104,380,838 
        169.5 
  =  615,816.15 บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

615,816.15 ×    =   5.00 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

4.3 38,676,3
38.43 

264,906.
43 

65,543,196.
76 

413,521.75 104,380,838 642,343.
62 

5.00 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000

146 158.50 162.50

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

4.3 38,676,3
38.43 

264,906.4
3 

65,543,19
6.76 

413,521.7
5 

104,380,
838 

642,343.
62 

5.00 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000

146 158.50 162.50

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.3 - 1 ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก ของคณาจารย์ คณะเกษตร บางเขน ทุกภาควิชา 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 (เทา่กับ 5.00 คะแนน)  
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 (1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55) 
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ผลการดําเนนิงาน    (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) เฉลี่ย 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 54
(ประชุม)

13.5
 

74
(ประชุม)

18.5 85 22.25 
 

213 54.25

19
(วารสาร)

4.75 8
(วารสาร)

2.00 8 2.00 35 8.75

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.50 14 7.00 28 14.00 8 4.00 50 25

3 มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 1 0.75 0 0.00 1 0.75

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ใน
ปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 87 87.00 87 87.00 79 79.00 253 253

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) เฉลี่ย 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

174 112.25 198 122.25 180 107.25 552 341.75

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด 

155 163.5+2 169.5 490

12 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

100
155

112..25 ×  

= 72.42 

100
163.5
122.25×  

= 74.77 

100
169.5
107.25 ×  

= 63.27 

100
490

341.75×
 

= 69.74 

 
 

คะแนนท่ีได้
 

5
20

72.42 ×  

=18.105 

5
20

74.77 ×  

=18.69 

5
20

63.27 ×  

=15.82 

5
20

69.74 ×
 

= 17.44 
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

5 112.25 72.42 122.25 74.77 107.25 63.27 18.105 18.69 15.82 5.00 บรรลุ 5.00

155 163.5 169.5
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

5 112.25 72.42 122.25 74.77 107.25 63.27 18.105 18.69 15.82 5.00 บรรลุ 5.00

155 163.5 169.5

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5 - 1 รายละเอียดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการตพีิมพ์เผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ.2555 (1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2555) คณะ
เกษตร บางเขน 

5 - 2 รายละเอียดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ปี พ.ศ.2555 คณะเกษตร บางเขน (1 มกราคม 2555- 31 ธนัวาคม 2555) 
คณะเกษตร บางเขน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20  
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 (1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55) 
 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 26 13 17 56

 -เชิงสาธารณะ 8 8

 - เชิงพาณิชย์ 3 3

 -ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 6 16

2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 0

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

26 13 17 56
 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
(นับรวมท่ีศึกษาต่อ) 

155 158 169.5 482.5
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

100
155
26 ×  

= 16.774 

100
163.5

13 ×  

=7.95 

100
169.5

17 ×  

=10.03 

100
482.5

56 ×  

= 11.61 

6 คะแนนท่ีได้ 5
20

16.774 ×
 

= 4.193 

5
20

7.95× = 

1.987 

5
20

10.03×
 

= 2.51 

5
20

10.03×
 

= 2.90 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

6 26x100 16.774 13x100 7.95 17x100 10.03 4.193 1.987 2.51 >20 ไม่บรรลุ >20

155 163.5 169.5

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 43 4.44 12 7.16 12 7.16 4.44 5.00 1.79 5.00 ไม่บรรลุ 5.00

155 168 168

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6 - 1 รายละเอียดข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
ปี พ.ศ. 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) คณะเกษตร บางเขน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 10  
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555  (1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

0.25 39 9.75 0 0.00 3 0.75 
 

42
 
 

10.5
 
 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

0.50 0 0.00 0 0.00 9 4.5 
 

9
 
 

4.5
 
 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 0 0.00 2 1.50 0 0.00 2
 
 
 

1.5
 
 
 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 4 4.00 0 0.00 2 2.00 6
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

43 13.75 2 1.50 14 
 

7.25 59
 

22.5
 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด   
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

155 163.5 169.5 490
 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ 

100
155

13.75× =8.87 100
163.5

1.5 × =0.92 100
169.5
7.25 × =4.27 100

490
22.5× =4.59 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

 คะแนนท่ีได้ 5
10

8.87 × = 4.44 5
10

0.92 × = 0.09 5
10
4.27 × = 2.14 5

10
4.59 ×

 
=2.30

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 13.75x100 8.87 1.5x100 0.92 7.25x100 4.27 4.44 0.09 2.14 >10 ไม่บรรลุ >10

155 163.5 169.5

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 13.75x100 8.87 1.5x100 0.92 9.50 5.67 4.44 0.09 2.84 >10 ไม่บรรลุ >10

155 163.5 167.5

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7-1 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ปี 
พ.ศ. 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) คณะเกษตร บางเขน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี  
 คณะเกษตรมีกําหนดการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ 
พันธกิจของคณะเกษตร ซึ่งมีเกณฑ์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5 
ข้อดังต่อไปนี้ 1) มีระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 2) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการเรียนการสอน 3) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 4) มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอนกับงานวิจัย และ 5) มีการนํา
ผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ซึ่งเกณฑ์
เหล่าน้ีเป็นไปตาม นโยบายพัฒนาคณะเกษตร ในระยะเวลา 4 ปี คือ ต้ังแต่ 18 กรกฎาคม 2553 –17 กรกฎาคม 
2557 ซึ่งคณะมีนโยบายด้านการพัฒนาการบริการวิชาการ โดยคณะเกษตรจะสนันสนุนหน่วยงานย่อยให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ดังน้ันตลอดปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรจึงได้จัดให้มีโครงการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรจํานวนมาก ซึ่งคณะเกษตรมีส่วนในการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการ และมุ่งเน้นให้บุคคลากรของคณะให้บริการให้กับสังคมความถนัดในแต่ละสาขา 
ซึ่งการบริการน้ีบุคคลากรสามารถนําผลงานวิจัยหรือความรู้ด้านวิชาการมาถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
นอกจากน้ียังมีการบูรณาการของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โทและ
เอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ โดยคณะเกษตรมุ่งสร้างและพัฒนาทักษะในด้านการถ่ายทอด
โครงการบริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับนิสิตของคณะ การได้เรียนรู้จากบุคลากรผู้เช่ียวชาญ
และการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองนั้นจะทําให้นิสิตได้รับทราบถึงแนวทางและจิตแห่งการให้บริการอย่างแท้จริง  
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 2 
ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมาย
เหตุ  

255
5 

255
6 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

5.00 5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมาย
เหตุ  

255
5 

255
6 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 5 5 37.00 59.68 50.00 86.21 5.00 5.00

62.00 58.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 16 6   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 2 5   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เร่ือง 37 39
    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง 62 58
    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 4 4 5.00 5.00 รายงา
นผล
การ
ดําเนิ
นงาน 
แต่ไม่
นํา
คะแน
นมา
ประเมิ
น 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 4 4 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555  (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดย 
จัดทําแผนดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ทั้งทางด้านบริการวิชาการ
และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกอย่างมีระบบแบบแผน ผ่านระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ภาควิชา (5.1-1-1) มีหน้าที่วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการ ดําเนินการ วางมาตรการ ผลักดันและสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ รวมท้ังมีหน้าที่ดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นไปตามกลไกของการประกัน
คุณภาพตามวงจรของ PDCA ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามแผนการดําเนินงาน (5.1-1-2) โดยคณะเกษตรสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้บุคคลากรมีการจัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เพ่ีอเป็นการ
ให้บริการแก่สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของคณะตามนโยบายพัฒนาคณะเกษตรในระยะเวลา4 ปี  
(5.1-1-3) 

นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ตามแบบแผนที่คณะ
ได้กําหนดในระดับภาควิชา  

1.1 ภาควิชากีฏวิทยา ได้จัดทําคู่มือการเขียนโครงการข้ึน “เขียนโครงการอย่างไร...ให้ผ่านประกัน”  
(5.1-1-4) ประกอบกับการกําหนดรูปแบบการเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
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การเกษตร คณะเกษตร (5.1-1-5) เพ่ือให้งานด้านการบริการวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เข้ารับการบริการวิชาการและฝึกอบรมจะ
ได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 ภาควิชาพืชไร่นา ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีหน้าที่ ดังน้ี (5.1-1-6) ภายใต้
การกํากับดูแลของรองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และได้มีการกําหนดให้มีการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ ภายใต้แผนการดําเนินงานประจําปีของภาควิชาพืชไร่นา (5.1-1-7)  

1.3 ภาควิชาพืชสวน มีการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี (5.1-1-8) ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งภาควิชาฯ ยังใช้ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนตามระบบของมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการวางแผน มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ และเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และมีการสนับสนุนให้มี
การนําผลที่ได้จากการบริการทางวิชาการไปต่อยอดงานวิจัย มีการกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนรายได้
ระหว่างผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมกับภาควิชาฯ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมของภาควิชาฯ (5.1-1-9)  

1.4 ภาควิชาโรคพืช มีการจัดต้ังหน่วยงานภายในภายใต้ช่ือ “หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช Research and 

Academic Service Unit” ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางภายในสําหรับการบริการวิชาการ และประสานงานบุคลากร
ในภาควิชาในการให้บริการวิชาการอย่างมีระบบ ทั้งกรณีการขอความอนุเคราะห์จากภายนอกผ่านภาควิชา  บริการ
ด้านฝึก อบรมเฉพาะทาง บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืชด้วยวิธีพ้ืนฐานและวิธีเฉพาะ การให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาโรคพืช และการจัดเป็นหน่วยรองรับการฝึกงานของนิสิตทุกระดับเพ่ือสร้างความ
เช่ียวชาญในสายงาน  การบริการฝึกอบรมแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 
(5.1-1-10)  

2. คณะเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมการให้ 
บริการทางวิชาการซึ่งเป็นการบูรณาการงานกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนมีการกําหนดให้นิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ หรือเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม มุ่งสร้างและพัฒนา
ทักษะในด้านการถ่ายทอดโครงการบริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับนิสิตของคณะ การได้เรียนรู้
จากบุคลากรผู้เช่ียวชาญและการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองน้ันจะทําให้นิสิตได้รับทราบถึงแนวทางและจิตแห่งการ
ให้บริการอย่างแท้จริง โดยคณะเกษตรได้กําหนดรูปแบบโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรให้มีการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกับการเรียนการสอน (5.1-2-1) ซึ่งมีโครงการท่ี
ดําเนินดังน้ี 

2.1 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่าง 
ย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (โครงการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555) มี  
ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ (5.1-2-2) โครงการน้ีมีนิสิตระดับปริญญาโทท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
Selected Topics in Entomology (Biology and Behavior of Fireflies) รหัสวิชา 01004596 จํานวน 6 คน 
คือ นางสาวสุภาวดี เขียวแก่ นายสมศักด์ิ แสงพระจันทร์ นางสาวอมรพร คุณะพันธ์ นางสาวศจีมาศ ระรวยทรง 
นางสาวลออ นาคทอง และนายปราบศึก ศรีทิพย์ศักด์ิ (5.1-2-3) เป็นผู้ร่วมโครงการและร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้
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ที่มาอบรม นอกจากน้ีนิสิตยังได้รับมอบหมายให้จัดทํา X-strand โดยสรุปเน้ือหาในรายวิชาดังกล่าวแสดงใน
นิทรรศการด้วย   
 2.2 โครงการบริการวิชาการ “การอบรมการใช้แมลงนํ้าช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร” 
(โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 
2555) มี ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ดร.อัญชนา ท่านเจริญและ ดร. จารุวัฒน์ เถาธรรม
พิทักษ์ เป็นผู้ร่วมโครงการ (5.1-2-4) โครงการน้ีได้เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนวิชานิเวศวิทยา
ของแมลงน้ํา รหัสวิชา 01004522 จํานวน 4 คน คือ นางสาวลออ นาคทอง นางสาวศจีมาศ ระรวยทรง นายปราบ
ศึก ศรีทิพย์ศักด์ิ และนายสมศักด์ิ แสงพระจันทร์ (5.1-2-5) ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่มาอบรมด้วย 
 2.3 โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันเพ่ืออุตสาหกรรมไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์  
(5.1-2-6)   ได้จัดงาน ม.เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านวิชาการปาล์มนํ้ามันทุ่งรังสิต’ 56. วันที่ 25 เมษายน 2556 
โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร นายศรันย์  
หงษาครประเสริฐ (5.1-2-7) 
 2.4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าว 
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด (5.1-2-8)   
           2.5 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ใช้จุลินทรีย์สุขภาพพืชในระบบการผลิตพืชผักและข้าวในชุมชน” ที่มีการนํานิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมเป็น
วิทยากรในการอบรมเก่ียวกับการเตรียมสูตรผลิตภัณฑ์  และนํามาใช้เป็นหัวข้อการสอน ในรายวิชา 1008469 
Diseases of Economic crops, 01008371 Principle of Plant Disease Control, 01008481 Diagnosis of 
Plant Diseases, 01008576, Plant Disease Biosecurity, (5.1-2-9) และ (5.1-2-10)   
 2.6 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและศกัยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ มีความ
ร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยการนํานิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกเข้าร่วมโครงการ (5.1-2-11)  
 2.7 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 
3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ เป็น
โครงการ ที่มีการนํานิสิตคณะเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือผลิตและเผยแพร่สื่อเกษตรในกิจกรรมเกษตร
สารนิเทศ ตลอดจนการตรวจเย่ียม กิจกรรม การเกษตรในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน และในสังกัด สพช. 
ภายใต้โครงการ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ (5.1-2-12)  

3. คณะเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ซึ่งเป็นการนําผลงานวิจัยจาก
โครงการวิจัยที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนของคณาจารย์และบุคคลากรวิจัยที่เช่ียวชาญในแต่ละสาขามาถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรและกลุ่มผู้สนใจผ่านโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ทั้งน้ีเล็งเห็นว่า
องค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งน้ีการดําเนินการโครงการบริการวิชาการจะ
ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนปัญหากับผู้ฝึกอบรมโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์และสามารถ
นํามาใช้เป็นประเด็นต่อยอดการวิจัย ทั้งวิทยานิพนธ์ ตลอดจนปัญหาพิเศษของนิสิตคณะเกษตร โดยคณะเกษตรได้
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กําหนดรูปแบบโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้มีการบูรณาการด้านงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (5.1-2-1) ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินดังน้ี 
 3.1 โครงการบริการวิชาการ “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการ 
ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง 
ด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555) โดยมี ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้า
โครงการ (5.1-2-2) ได้นําผลงานวิจัยเร่ือง “ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรม และเน้ือเย่ือวิทยาของ
ตัวหนอนห่ิงห้อยนํ้าจืด Luciola aquatilis” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปีงบประมาณ 2555 (5.1-3-1) 
และเป็นงานวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของนางสาวสุภาวดี เขียวแก่มาจัดทําเป็น x-strand แสดงใน
นิทรรศการด้วย 
 3.2 จากการร่วมเป็นคณะนักวิจัยในโครงการบริการวิชาการ โครงการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันเพ่ือ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการนําปัญหาที่พบในพ้ืนที่และความต้องการของ
เกษตรกรมาบูรณาการความรู้เป็นส่วนหน่ึงในวิทยานิพนธ์ ของ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ(5.1-3-2) และได้ผล
งานตีพิมพ์ทางวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง 1. การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ดินกรดกํามะถันสวนส้ม
ร้างทุ่งรังสิตสําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามัน ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 (5.1-3-3) และ           
2. เรื่องการประเมินการเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ามัน 4 สายต้น (Clone) ภายใต้สภาพดินกรดกํามะถัน ในการ
ประชุม วิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (5.1-3-4) 
 3.3 โครงการบริการวิชาการเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สุขภาพพืชในระบบการผลิตพืชผัก
และข้าวในชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์ เป็นโครงการต่อยอดที่มาจากการวิจัย ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต้ังแต่ปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research 
Program ประจําปี 2552 (5.1-3-5) และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสําเร็จจุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพ่ือ
ควบคุมโรคและแมลงและการเพ่ิมคุณภาพของพืชผัก ปีงบประมาณ 2553 (5.1-3-6) โครงการการพัฒนาและ
ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรสําเร็จจุลินทรีย์หลายสายพันธ์ุและจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชสําหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและ
ใช้ในชุมชน ปีงบประมาณ 2555 (5.1-3-7) โดยผลผลิตของโครงการพร้อมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จาก
การวิจัยเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากเกษตรกร และผู้ประเมิน จึงได้อนุมัติให้ทําการขยายผลถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าวในพ้ืนที่อ่ืน ภายใต้ โครงการบริการวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายใน (คณะเกษตร) และภายนอก 
(สภาวิจัย) (นอกจากน้ีผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับโจทย์เพ่ิมเติมจากเกษตรกร ในเรื่องผลกระทบจากสภาพ
อากาศร้อนจัดที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของข้าว จึงได้กําหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท เรื่อง 
แบคทีเรียปฏิปักษ์ทนร้อนชักนําให้ข้าวทนต่อสภาวะเครียดเน่ืองจากความแล้งและเช้ือโรค โดยนางสาวอนิสรา  
สุไลมาน (5.1-3-8) และการศึกษาคุณสมบัติเช้ือแบคทีเรียตรึงธาตุไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ควบคุมโรคข้าว โดยนายเฉลิมเกียรติ อุนาพํานัก ซึ่งนิสิตดังกล่าวได้รับทุนวิจัยจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (5.1-3-9)  
 3.4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ มีความ
การนํางานวิจัยมาบูรณาการซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ ซึ่งโครงการวิจัยที่นํามาถ่ายทอดในครั้ง
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น้ีได้แก่ โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย, 
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการคัดเลือกพันธ์ุและผลิตโคนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
และการผลิตลูกโคเพ่ือเข้าขุนโดยเกษตรกร (5.1-3-10)  
 3.5 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 
3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ เป็น
โครงการที่มีการนํางานวิจัย ความรู้ และประสบการณ์ของคณาจารย์คณะเกษตรมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
ตลอดจนการนําผลจากการบริการกลับมาพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัย เช่น การเรียนรู้และลงมือทําการเกษตรจริง
ของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับคําแนะนําและความรู้จากคณาจารย์คณะเกตรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เป็นต้น 
(5.1-2-12) 

4. คณะเกษตรมีระบบการติดตามมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําผลการประเมินมาเป็นตัวช้ีวัดผลความสําเร็จของงานบริการวิชาการ 
โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการประเมินความสําเร็จตามที่คณะเกษตรได้กําหนดไว้ (5.1-4-1)  

4.1 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อย 
อย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” โดยมี 
ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ กับการเรียนการสอนวิชา 01004596 Selected Topics in 
Entomology (Biology and Behavior of Fireflies) โดยทําการประเมินนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและร่วมให้ความรู้
แก่ผู้ที่มาอบรมในโครงการ  ผลการประเมินพบว่า การท่ีนิสิตได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการน้ี 
ทําให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานในพ้ืนที่ปฏิบัติจริง มีโอกาสได้พบเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือจากในช้ันเรียน 
และยังได้ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการวิชาการท่ีได้รับจากในช้ันเรียนไปยังผู้ที่เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ นิสิตได้นําความรู้จากในช้ันเรียนไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม นิสิตต้องหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาจัดนิทรรศการและตอบคําถามต่างๆด้วย ในฐานะเป็นผู้รับบริการจากวิทยากรท่านอ่ืนๆ 
นิสิตได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากในหนังสือ ซึ่งอาจนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทํางานในอนาคตได้  
(5.1-4-2)  

 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย เรื่อง “The impact of 
glyphosate on biology, behavior and histology of an aquatic firefly larva, Luciola aquatilis”  
ผู้ประเมินเห็นว่า ผลงานวิจัยเป็นความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันการถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจึงน่าเช่ือถือและสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของชาวบ้านได้ดี ผลงานวิจัยน้ี ทําให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีและตระหนักถึงผลกระทบทางอ้อมต่อหิ่งห้อยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆใน
ระบบนิเวศด้วย ความรู้จากผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชนในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ชนิดของหิ่งห้อยที่ทําการวิจัยเป็นห่ิงห้อยนํ้าจืด แต่ชุมชนอยากทราบผลกระทบต่อหิ่งห้อยนํ้ากร่อยมากกว่า ส่วนการ
นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยและการสํารวจพ้ืนที่
อาศัยของหิ่งห้อยกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การวิจัยใหม่ได้ เช่น การสํารวจและติดตามประชากรหิ่งห้อยนํ้ากร่อย 
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานระยะยาวที่บ่งช้ีการลดปริมาณของห่ิงห้อยในธรรมชาติ การศึกษาความเป็นพิษของสารเคมีต่อ
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หิ่งห้อยบกและหิ่งห้อยนํ้ากร่อย และการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อประชากรห่ิงห้อยในธรรมชาติ เช่น ปัจจัย
ด้านการท่องเที่ยว (5.1-4-3)    

4.2 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ เรื่อง“การอบรมการใช้แมลงนํ้าช้ีวัด 
คุณภาพนํ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร” โดยมี ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย ผลการประเมินพบว่า ผู้ประเมินเห็นด้วยที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโครงการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ สไลด์ประกอบการบรรยาย หรือเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ 
เพราะจะได้นําความรู้มาเผยแพร่ให้ชุมชนและชาวบ้านได้รับรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ทําให้
ชาวบ้านมีความรู้มากขึ้น ได้รู้จักแมลงนํ้าต่างๆ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้จากผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้
ประเมินมาก ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้และไม่คิดว่าจะใช้วัดคุณภาพนํ้าได้ ผู้ประเมินเห็นด้วยที่มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ เป็นโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้นอกช้ันเรียน และนําความรู้จากช้ันเรียนมา
เผยแพร่ต่อ นิสิตจะได้นําความรู้มาใช้ประโยชน์ ชุมชนก็ได้รับความรู้ด้วย นิสิตที่มาจากต่างจังหวัดจะได้พบปะกับ
ชาวบ้านจริงๆและได้วิจัยในพ้ืนที่ชุ่มนํ้าสามร้อยยอดว่ามีแมลงอะไรอยู่บ้าง (5.1-4-4)    
 4.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีการ
ประเมิน ความสําเร็จของการให้บริการวิชาการโดยผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ ใน
ระดับดีมาก  ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับในคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ได้จริง (5.1-4-5)  
 4.4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 
3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ มีการ
ติดตามและประเมิน ผลสําเร็จของการบริการโดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (5.1-4-6)  

5. คณะเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยในคณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการวิชาการ และพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ คือ 
 5.1 จากโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก
หิ่ งห้อยอย่าง ย่ัง ยืนเ พ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น  อ . อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย เรื่อง “The 
impact of glyphosate on biology, behavior and histology of an aquatic firefly larva, Luciola 
aquatilis” ผู้ประเมินเห็นว่า ผลงานวิจัยเป็นความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยจึงน่าเช่ือถือและสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของชาวบ้านได้ดี ผลงานวิจัยน้ี 
ทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบถึงผลกระทบของสารเคมีและตระหนักถึงผลกระทบทางอ้อมต่อห่ิงห้อยและสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆในระบบนิเวศด้วย ความรู้จากผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชนในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากชนิดของหิ่งห้อยที่ทําการวิจัยเป็นห่ิงห้อยนํ้าจืด แต่ชุมชนอยากทราบผลกระทบต่อหิ่งห้อยนํ้ากร่อยมากกว่า 
ส่วนการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยและการ
สํารวจพ้ืนที่อาศัยของห่ิงห้อยกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การวิจัยใหม่ได้ เช่น การสํารวจและติดตามประชากรหิ่งห้อย
นํ้ากร่อย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานระยะยาวที่บ่งช้ีการลดปริมาณของหิ่งห้อยในธรรมชาติ การศึกษาความเป็นพิษของ
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สารเคมีต่อห่ิงห้อยบกและหิ่งห้อยนํ้ากร่อย และการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อประชากรหิ่งห้อยในธรรมชาติ 
เช่น ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว (5.1-4-3) 
 5.2 จากผลการประเมินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้า
โครงการ มีข้อเสนอแนะให้คณะเกษตรมีการจัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรมโคเน้ือและโคนมอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนสืบไป (5.1-4-5) 
 5.3 จากผลการประเมินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ 
My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็น
หัวหน้าโครงการ ผู้เข้าอบรมเสนอให้คณะเกษตร ดําเนินการจัดกิจกรรมในเรื่อง การแปรรูปอาหาร โรคพืช และ
แมลง และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ (5.1-4-6) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.1 5ข้อ 5ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5ข้อ บรรลุ 5.00

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 5.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร  

5.1-1-2 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2556

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 5.1-1-3 นโยบายพัฒนาคณะเกษตรในระยะเวลา 4 ปี

5.1-1-4 คู่มือการเขียนโครงการ “เขียนโครงการอย่างไร...ให้ผ่านประกัน”  

5.1-1-5 บันทึกข้อความ เรื่อง คู่มือการเขียนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร  

5.1-1-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องแต่งต้ังรองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร,
คําสั่งภาควิชาพืชไร่นา เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการวิจัยและเรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1-1-7 แผนการดําเนินงานประจําปีของภาควิชาพืชไร่นา 

 5.1-1-8 แผนดําเนินงานประจําปี 2555 ภาควิชาพืชสวน

 5.1-1-9 รายงานการประชุมของภาควิชาพืชสวน

5.1-1-10 โครงการหน่วยวิจัยและบริการโรคพืชและแผนผังหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช

2 5.1-2-1 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะ
เกษตร 

 5.1-2-2 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไข
วิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)  

 5.1-2-3 ประมวลการสอนวิชา 01004596 เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา Selected Topics in 
Entomology (Biology and Behavior of Fireflies) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  

 5.1-2-4 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือ
ควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)  

 5.1-2-5 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการใช้แมลงนํ้าช้ีวัดคุณภาพนํ้า
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร” อ.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ (โครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555)

 5.1-2-5 ประมวลการสอนวิชา 01004522 นิเวศวิทยาของแมลงนํ้า Ecology of Aquatics 
Insects  ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2555  

 5.1-2-6 โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันเพ่ืออุตสาหกรรมไบโอดีเซลเชิง
พาณิชย์  

 5.1-2-7 วิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร นายศรันย์ หงษาคร
ประเสริฐ   
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 5.1-2-8 โครงการบริการวิชาการการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด  

 5.1-2-9 รายละเอียดโครงการการใช้จุลินทรีย์สขุภาพพืชในระบบการผลิตพืชผักและข้าวในชุมชน

 5.1-2-10 แผนการสอนวิชา 01008576, Plant Disease Biosecurity  

 5.1-2-11 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ 

 5.1-2-12 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 
ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

3 5.1-3-1 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อ
ชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเย่ือวิทยาของตัวหนอนห่ิงห้อยนํ้าจืด Luciola aquatilis” 
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2555  

 5.1-3-2 วิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร นายศรันย์ หงษาคร
ประเสริฐ  

 5.1-3-3 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ดินกรด
กํามะถันสวนส้มร้างทุ่งรังสิตสําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามัน ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 

 5.1-3-4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินการเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ามัน 
4 สายต้น (Clone) ภายใต้สภาพดินกรดกํามะถัน ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

 5.1-3-5 โครงการ 2-V Research Program ประจําปี 2552

 5.1-3-6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสําเร็จจลุินทรีย์และสารสกัดพืชเพ่ือควบคุมโรคและ
แมลงและการเพ่ิมคุณภาพของพืชผัก ปีงบประมาณ 2553  

 5.1-3-7 โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรสําเร็จจุลนิทรีย์หลายสายพันธ์ุและ
จุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชสําหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน ปีงบประมาณ 2555

 5.1-3-8 หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท เรื่อง แบคทีเรียปฏิปักษ์ทนร้อนชักนําให้ข้าวทน
ต่อสภาวะเครียดเน่ืองจากความแล้งและเช้ือโรค โดยนางสาว อนิสรา สไุลมาน 

 5.1-3-9 หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติเช้ือแบคทีเรียตรึงธาตุ
ไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคข้าว โดยนาย เฉลิมเกียรติ  
อุนาพํานัก   
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 5.1-3-10 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2555 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ศกร 
คุณวุฒิฤทธิรณ 

5.1-2-12 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 
ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

4 5.1-4-1 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะ
เกษตร 

 5.1-4-2 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไข
วิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555) 

5.1-4-3 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไข
วิ กฤ ติ ก า ร ณ์และ ฟ้ืน ฟูก า รท่ อ ง เที่ ย ว ชมหิ่ ง ห้ อย ระ ดับท้ อ งถิ่ น  อ . อั มพวา 
จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)  

 5.1-4-4 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการใช้แมลงนํ้าช้ีวัดคุณภาพ
นํ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)  

 5.1-4-5 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2555 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ 

 5.1-4-6 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5 5.1-4-3 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไข
วิกฤติการณ์และฟื้ น ฟูการท่อง เที่ ยวชม ห่ิงห้อยระดับท้องถิ่ น  อ . อัมพวา  จ .
สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)  

 5.1-4-5 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2555 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ 

5.1-4-6 ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1.คณะเกษตรได้มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ เพ่ือนําไปสรุป
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนการจัดทําโครงการฝึกอบรม ให้ตรงต่อความต้องการของชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
มีโครงการดังน้ี 

1.1 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร เรื่อง “การใช้
ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” ผู้ประเมินมีความต้องการหัวข้อในการจัดอบรม ดังน้ี มีความต้องการหัวข้อการอนุรักษ์หิ่งห้อย
มากที่สุด (72.73%) รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหิ่งห้อย (68.18%) นิเวศวิทยาของหิ่งห้อย (52.27%) 
วงจรชีวิต ชีววิทยาทั่วไป และความหลากหลายของหิ่งห้อย (40.91%) และการจําแนกชนิดของหิ่งห้อย (38.64%) 
(5.2-1-1) และ(5.2-1-2)  

1.2 การดําเนินโครงการโครงการบริการวิชาการการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด ภาควิชาฯ ได้สํารวจและพบปัญหาของการ

ปลูกข้าวและเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการในการปลูกข้าว ในพ้ืนที่ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
(5.2-1-3) ภาควิชาฯโดย ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ได้จัดทําโครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (5.2-1-4)  

1.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการเป็น 
บริการวิชาการท่ีได้รับหนังสือขอบคุณที่คณะเกษตรได้เคยให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
และขอรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป (5.2-1-5)  

1.4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 
3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ เป็น
โครงการท่ีดําเนินเพ่ือการรับรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร สู่นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือ
โรงเรียนสังกัด สพช. ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5.2-1-6)  

2. คณะเกษตรมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับปัญหาด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งการ
อบรมให้ความรู้จากการโครงการบริการวิชาการฯ สามารถแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในชุมชนเกิด
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ความร่วมมือรวมพลังในลักษณะการสร้างเครือข่าย เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งมี
โครงการดังน้ี 

 2.1 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อย 
อย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” 
(โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 
2555) โดยมี ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ มีความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการหิ่งห้อยตาม
พระราชดําริ สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ลมทวน (5.2-2-1) 

 2.2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สุขภาพพืชในระบบการผลิตพืชผักและข้าวในชุมชน 
ซึ่งได้รับการร้องขอให้คณะอาจารย์จากภาควิชาโรคพืชเป็นที่ปรึกษาและจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ
ชุมชนเกษตรกรในเขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการจัดอบรมที่ สถานีฝึกงานนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.เพนียต  
อ. โคกสําโรง จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการประชาสัมพันธ์
โครงการและการจัดการด้านอาหารกลางวัน (5.2-2-2)  

 2.3 โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและ
สร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดต้ังสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจําช่ัวคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการ
นําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรไปอบรมถ่ายทอดให้แก่ผู้ต้องขังเตรียมปลอดปล่อยเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพหลังพ้นโทษ (5.2-2-3)  

 2.4 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ 
โครงการบริการ วิชาการน้ีได้รับเกียรติจาก คุณทศพร ศรีศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ
คุณเรวัต วัชราไทย ผู้บริหารบริษัท   ลุงเชาวน์ฟาร์ม จํากัด มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ และมีการริเริ่มของกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้ารับการฝึก อบรมในการสร้าง “การพัฒนาเครือข่ายวิชาการในการ สร้างโคขุน เชิงการค้า” จํานวน 
33 ราย ซึ่งได้ให้ข้อมูล พ้ืนฐานเพื่อหาช่องทางในการพัฒนากิจกรรมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับของ
ชุมชนได้ (5.2-2-4)  

 2.5 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little 
Farm ปี 3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนสังกัด สพช. นอกจากน้ียังเป็น
โครงการที่เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชนแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ป จํากัด (มหาชน), สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), บริษัทอีสต์ เวสท์ ซี, บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรมจํากัด และ 
บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) (5.2-2-5) 
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3. คณะเกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดยคณะ
เกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ตามแบบประเมินโครงการ
บริการวิชาการ คณะเกษตร เพ่ือนําผลที่ได้มาสรุปวิเคราะห์ในการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีจะเป็นการให้สังคม
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป 

 3.1 มีการประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” โดยมี ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า
องค์ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและกิจการ ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพในระดับดี (5.2-3-1)  

 3.2 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ ผล
การประเมินแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและกิจการ ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีมาก รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมต้องการให้คณะเกษตรจัดอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ที่ทันสมัยแก่เกษตรกรรายย่อย (5.2-2-4)  

 3.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little 
Farm ปี 3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 
มีผลการประเมิน ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการผลการประเมินก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ทางด้านการเกษตรมาก และภายหลังการเข้ารับการอบรมพบว่า มีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด และมีความต้องการให้คณะเกษตร
จัดหรือถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแปรรูปอาหาร โรคพืช และแมลง (5.2-2-5)  

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการคณะมี
การผลประเมินไปพัฒนาเพ่ือนําไปปรับระบบการให้บริการในคร้ังถัดไป เพ่ือให้เกิดขั้นตอนความเหมาะสมในการ
จัดบริการวิชาการคร้ังถัดไปให้ดีย่ิงขี้น  

 4.1 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเนื้อและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่ง
จะนําผลประเมินจากการจัดโครงการบริการวิชาการ มาควบคุมและกํากับคุณภาพของการให้บริการ เช่น สถานที่ 
และระยะเวลาที่เหมาะสมกับในการให้บริการ จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 9 ครั้ง ผู้เข้ารับ
บริการมีความพึงพอใจในระดับดี หัวหน้าโครงการช้ีแจงผลการประเมินในครั้งที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ขอเสนอการจัดทําโครงการบริการวิชาการในคร้ังถัดไป (5.2-2-4) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผย
แพร่สู่สาธารณชน โดยนํากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้มาจัดทําเป็นคู่มือ ให้บุคคลากรภายใน และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 5.1 โครงการบริการวิชาการ “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟู
การท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555) โดยมี ดร.อัญชนา ท่านเจริญ เป็นหัวหน้า
โครงการ  ได้จัดทําหนังสือ “เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของ...“หิ่งห้อย”” ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม 
ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิเลขท่ี 234180 นอกจากจะมอบให้ผู้ที่มาอบรมแล้วยังมอบให้แก่ห้องสมุดจํานวน  
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ โรงเรียนวัดโรงธรรม โรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียน
วัดจันทร์เจริญสุข นอกจากหนังสือแล้ว ดร.อัญชนา ยังได้จัดทําป้ายให้ความรู้เก่ียวกับหิ่งห้อยแบบถาวร ซึ่งได้รับการ
จดลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิเลขที่ 234164 แผ่นป้ายน้ีเหมาะสําหรับติดผนังโฮมสเตย์       
รีสอร์ท และเรือให้บริการชมหิ่งห้อย นอกจากน้ียังได้อนุญาตให้บางโฮมสเตย์และท่าเรือ ได้แก่ บ้านห่ิงห้อยและ
ท่าเรือภูธร ทําการขยายป้ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือติดให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วย (5.2-2-1)  

 ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ยังได้นําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบการ
ออกสื่อโทรทัศน์ โดยบริษัท สมาร์ท ครีเอช่ัน อินเตอร์มีเดีย จํากัด ผู้ผลิตรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวได้เชิญ       
ดร.อัญชนา มาให้ความรู้ในรายการ ตอน “หิ่งห้อย” เพ่ือให้ความรู้เรื่องหิ่งห้อยให้กับเด็กและเยาวชน (5.2-5-1)  

 5.2 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นหัวหน้าโครงการ  การ
ให้บริการวิชาการโคเน้ือก็ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ในรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" ทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ ออกอากาศในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 5.00-5.30 น. (5.2-2-4) 

 5.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little 
Farm ปี 3 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 
โครงการดังกล่าว มีการเผยแพร่ทาง 1.) รายการ My Little Farm ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Farm 
Channel  ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30 -9.00 น. และฉายซ้ําในเวลา 16.00-16.30 น. 2.) รายการ The Reality 
ปี 3 ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Farm Channel ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-10.00น. และฉายซ้ํา14.00-
15.00 3.) ข่าวเด่นในรายการ “คนไทยหัวใจเกษตร” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 5.00-
5.30 น. 4.) เว็บไซต์ www.farmchannelthailand.com ในส่วนปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร 
(5.2-2-5)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 5.2-1-1 ผลสรุปความต้องการหัวข้อในการจัดอบรมและความต้องการต่อหัวข้อบรรยายในการจดั
โครงการบริการวิชาการ ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อย
อย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555)  

5.2-1-2 แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความต้องการในการจัดอบรม เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก
หิ่งห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”  

 5.2-1-3 หนังสือร้องขอความช่วยเหลือด้านวิชาการจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 ต.เพนียด(พืชไร่นา5.2-1-
1) 

5.2-1-4 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ช่ือ
โครงการ การส่งเสริมการปลกูข้าวลืมผัวเพ่ือเพ่ิมรายได้เกษตรกรในพ้ืนที ่ต.เพนียด (พืชไร่
นา5.2-1-2) 

5.2-1-5 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2555 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศกัยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

5.2-1-6 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 

2 5.2-2-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์
แ ล ะ ฟ้ื น ฟู ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ช ม หิ่ ง ห้ อ ย ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น  อ . อั ม พ ว า 
จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555)  

 5.2-2-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานเขตหนองจอก
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 5.2-2-3 สัญญาโครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลติพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
แบบครบวงจรและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดต้ังสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขัง
เรือนจําช่ัวคราวบนพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5.2-2-4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทาง
พันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

5.2-2-5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ  
ตรีวรรณกุล 

3 5.2-3-1 ผลสรุปความพึงพอใจในการจัดอบรมในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์
จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับ
ท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555)  

5.2-2-4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทาง
พันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

 5.2-2-5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

4 5.2-2-4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทาง
พันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

5 5.2-2-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์
แ ล ะ ฟ้ื น ฟู ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ช ม หิ่ ง ห้ อ ย ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น  อ . อั ม พ ว า 
จ.สมุทรสงคราม” (โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555)  

5.2-5-1 หนังสือขอถ่ายทํารายการโทรทัศน์ รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว ตอน “หิ่งห้อย”

5.2-2-4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทาง
พันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.2-2-5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ปฏิบัติการ
ค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5.00 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค.56) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) รวม 3 ปี

2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

23 22 16 61

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

5 7 2 14

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนา
ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

16 2 37 55

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 44 56 62 162

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

100 55.36 59.68 71.68

6 คะแนนที่ได้ 5
30
100 × = 

16.67 

5
30

55.36 × = 

9.226 

5
30

59.68 ×  

=9.95 

5
30

71.68 ×  

=11.95 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ รวม 3 ปี เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

8 44 100 31 55.36 37 59.68 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00

44 56 62 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

8 44 100 31 55.36 37 59.68 5.00 5.00 5.00 5.00  บรรลุ 5.00

44 56 62 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 การนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
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ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมพัีนธกิจที่สําคัญคือ การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเพ่ือ
นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาพัฒนาให้กับเกษตรกร  รวมทั้งชุมชนในระดับท้องถิ่นเพ่ือนําไป
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการซึ่งมีหน้าทีผ่ิดชอบในการ
สนับสนุนส่งเสริมและกํากับ ติดตามงานด้านบริการของคณะ ที่ผ่านมาการดําเนินงานของคณะเกษตรเน้นการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานและบุคลากรภายในคณะ ภายนอกคณะ ภายนอก
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการทํางานอย่างเป็นระบบ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร 
 ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการดําเนินการดังน้ี 
 คณะเกษตรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอกคณะในระดับชุมชน ภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือสร้างศักยภาพในทางด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร มีการสํารวจความต้องการ 
หรือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรทางด้านการเกษตร ตลอดจนผลการประเมิน
ของการจัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ต้องการให้คณะเกษตรจัดโครงการบริการ
วิชาการอีกครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ดีย่ิงขึ้น และนําผลการสํารวจมาใช้ในการ
วางแผนให้บริการด้านวิชาการของคณะเกษตร ผลการดําเนินงานทั้งในส่วนของการสร้างเครือข่ายและการสํารวจ
ความต้องการจําเป็น ทําให้คณะเกษตรมีโครงการบริการวิชาการเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและเป็นโครงการที่
ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดมา อีกทั้งคณะได้รับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ซึ่งได้มีการปรึกษาระดับ
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง จนสามารถสร้างโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ เครือข่าย
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (9-1-1) เครือข่าย
เกษตรกรและชุมชนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการพัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสง (9-1-2)  สถานีโทรทัศน์ฟาร์ม
แชนแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  สมาคมนิสิตเก่า คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), บริษัทอีสต์ เวสท์ ซีด ผู้ผลิตเมล็ดพืชตรา ศรแดง บริษัท สยาม คูโบต้า 
อุตสาหกรรมจํากัด บริษัทซาโกร (ประเทศไทย) (9-1-3) คณะกรรมการโครงการหิ่งห้อยตามพระราชดําริ สวน
พฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านลมทวน (9-1-4)  กรม
ปศุสัตว์  และบริษัท ลุงเชาวน์ฟาร์ม (9-1-5) เป็นต้น 
 ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (D) มีการดําเนินการดังน้ี 
 คณะเกษตรคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการแก่สังคมท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ โดยการ
มอบหมายให้คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละด้านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ และดําเนินโครงการตาม
แผนที่กําหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการซึ่งมาจากภายในส่วนของภาควิชาคณะเกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการฯเพ่ือให้
โครงการเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และมีการมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนรับผิดชอบในส่วนของ
การดําเนินการ จัดทําเอกสาร และอํานวยความสะดวกคณาจารย์ในการทํางานบริการวิชาการ นอกจากน้ียังมีการ
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นํานิสิตคณะเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการฯ เน่ืองจากการเรียนรู้
จากการปฏิบ้ติงานจริงจะเป็นการฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้นําไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ และสามารถเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โครงการที่ดําเนิน
ได้แก่  โครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการ
ผลิตพืชระบบอินทรีย์ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม(9-1-1)  โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการส่งเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3 (9-1-2)  โครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 (9-1-3) โครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่าง
ย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (9-1-4)  
โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” (9-1-5)   เป็นต้น 
 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C) มีการดําเนินการดังน้ี 
 1. โครงการบริการวิชาการคณะเกษตรจะมีการจัดทําแบบประเมินของผู้รับบริการวิชาการท่ีคณะเกษตร
เป็นผู้ดําเนินการ โดยเน้นการประเมินกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงาน (9-1-6)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ครอบคลุมด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอํานวยสะดวก 
และประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการจัดโครงการใน
ลักษณะเดียวกันน้ีไนปีต่อไปเพ่ือเป็นการจัดในลักษณะโครงการต่อเน่ืองทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น 
โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง “การ
ใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม” (9-1-4) มีการดําเนินการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายสําหรับการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร  และนํามาปรับใช้กับโครงการบริการวิชาการ เพ่ือ
บรรเทาปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ตลอดจนโครงการอ่ืนๆ ของคณะที่เก่ียวข้องกับผู้ร่วมโครงการ  
 2. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการเป็นระยะ โดยกําหนดให้มีการส่งผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานที่จะทําในครั้งถัดไป เพ่ือเป็นการ
ทบทวนความเป็นไปได้ของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ และเป็นการตรวจติดตามให้ดําเนินโครงการให้เป็นไป
ตามแผน โดยคณะเกษตรมีแจกแจงขั้นตอนของในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และให้มีการประเมินหลังจาก
โครงการเสร็จสิ้นเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ เช่น 
รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง “การใช้ประโยชน์
จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ .อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” (9-1-7) รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรคณะเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเนื้อและโคนม” (9-1-8) 
เป็นต้น 
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 ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (A) มีการดําเนินการดังน้ี 
 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการนําผลการดําเนินโครงการที่ได้จากการสรุปแบบประเมินใน
รายงานฉบับสมบูรณ์มาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานบริการวิชาการของคณะเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการการเรื่องการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่ วลิสงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3 (9-1-2)  โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง 
โครงการ My Little Farm ปี 3 (9-1-3) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะ
เกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” (9-1-4)  โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพ
ทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” (9-1-5)   เป็นต้น 

2. คณะเกษตรมีผลการดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของ
คณะเกษตรที่ผ่านมา บรรลุแผนที่วางไว้ร้อยละ 100 เน่ืองจากสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ (9-2-1) 
และคณะเกษตรได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้มีงานบริการวิชาการต่อเน่ืองในปีต่อมา เช่น โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ือง
การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่1-3 โครงการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 โครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม 
โคเนื้อและโคนม” เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ยกตัวอย่างน้ี เป็นโครงการที่คณะเกษตร และเครือข่ายหน่วยงานภายนอก
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานในปีแรกที่จัดทําโครงการ จึงได้รับการอนุมัติจัดทําโครงการต่อเน่ืองเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  

3. ภายหลังการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ผู้ดําเนินโครงการมีการติดตามผลการให้บริการของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่าย
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ที่เกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการย่ืนขอมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์ แล้วจํานวน 5 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการอบรมสามารถนําองค์
ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ หรือผู้ที่สนใจได้ (9-3-1) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 ซึ่งภายหลังดําเนินโครงการแล้วผลสรุปช้ีให้เห็น
ว่าผู้อบรมมีความรู้และทักษะที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้ (9-1-3) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือ
และโคนม” ซึ่งเกษตรกรภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการมีการรวบรวมรายช่ือเพ่ือสร้างเครือข่ายของกลุ่มเพ่ือการผลิต
ทางการค้า (9-1-5) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การใช้
ประโยชน์จากหิ่งห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเท่ียวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม” ซึ่งมีสมาชิกผู้ที่ได้รับการอบรมมีการเรียนรู้และดําเนินอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเห็นได้จากการมีหนังสือ
แสดงความคิดเห็นมายังหัวหน้าโครงการเพ่ีอเสนอแนวทางในการฟ้ีนฟูตามที่คณะเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ให้น้ัน 
(9-1-4) 
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4. ผลการบริการวิชาการของคณะเกษตร พบว่า ได้สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรเช่น  
 1) โครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย
การผลิตพืชระบบอินทรีย์ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ที่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการย่ืนขอมาตรฐาน
แปลงเกษตรอินทรีย์ แสดงให้เห็นว่าการให้บริการของคณะเกษตรเป็นสิ่งสําคัญและเป็นแรงผลักให้กลุ่มเกษตรกร
สามารถ พัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความทัดเทียมกับกลไก และวิถีการดําเนินชีวิตที่ผู้คนในยุคปัจจุบันซึ่งให้ความ
ใส่ใจใน เรื่องสุขภาพมากย่ิงขึ้น และรองรับการแข่งขันทางการค้ากับตลาดการค้ากับประเทศอาเซียนที่มีความ
ต้องการ ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่สูง 
 2) โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 1-3 เป็นการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็น
โครงการดําเนินมาต่อเน่ืองต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ซึ่งทําให้กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาทักษะ ความ
ชํานาญการทําเพาะปลูกถั่วสงทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืน พร้อมทั้งสามารถ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทีได้รับให้กับลูกหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีดํารงอาชีพเกษตรกรสืบไป (9-1-2) 
 3) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การใช้ประโยชน์
จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ .อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม” โครงการน้ีเป็นทําให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันนําองค์ความรู้ด้านห่ิงห้อยที่ได้จากการถ่ายทอดไป
พัฒนาชุมชนเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศให้คงอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชน เพ่ือการอยู่อย่างย่ังยืนและการอนุรักษ์หิ่งห้อยไม่ให้สูญพันธ์ุไปจากชุมชน (9-1-4) 
 4) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” ซึ่งเกษตรกรภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการมี
การรวบรวมรายช่ือเพ่ือสร้างเครือข่ายของกลุ่มเพ่ือการผลิตทางการค้าซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้
มีประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้น (9-1-5) 
 5) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 
3 ซึ่งสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ หรือสามารถดําเนินวิถีใน
รูปแบบเกษตรพ่ึงตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (9-1-3) 

5. ภายหลังการดําเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรของคณะ
เกษตร พบว่า มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง โดยผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดี และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับอาชีพหรือนําไปใช้
ประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ ดังเห็นได้จากผู้เข้าอบรมโครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
สามารถนําความรู้ในการผลิตพืชระบบอินทรีย์จากการบริการไปย่ืนขอมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการ
สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ดีให้กับสังคม (9-3-1) โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรคณะเกษตร เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
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ชมห่ิงห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม” โครงการน้ีเป็นทําให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ร่วมมือกันสร้างความ
เข้มแข็งและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุนชนได้ ซึ่งจะทําให้สามารถดํารงวิถีชุมชนให้ย่ังยืน
สืบไปและก่อให้ประโยชน์ทั้งแก่ชุมชน และแก่สังคม (9-1-4) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

9 5ข้อ  5ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 9-1-1 สัญญาโครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคณุภาพชีวิตของเครือข่าย
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ ใน อ สามพราน จ นครปฐม  

9-1-2 รายงานสรุปโครงการพัฒนาวิชาการการเรื่องการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3  

 9-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 
ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
 

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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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 9-1-4  รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อย
อย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”  

9-1-5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรคณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และศักยภาพทางพันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

 9-1-6 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะ
เกษตร 

 9-1-7 รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และ
ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”  

 9-1-8 รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรคณะเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทาง
พันธุกรรม โคเน้ือและโคนม” 

2 9-2-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3 9-3-1 แบบประเมินโครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ ในอําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

9-3-4 รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อย
อย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น  
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”  
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กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  N/A ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

- - 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

- - 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

- - 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

- - 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

- - 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ไม่ได้ดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  N/A ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

- - 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

- - 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

- - 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

- - 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

- - 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. คณะเกษตรมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี 
  ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอกคณะ
ในระดับชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือสร้างศักยภาพในทางด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร มีการ
สํารวจความต้องการ หรือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรทางด้านการเกษตร 
ตลอดจนผลการประเมินของการจัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ต้องการให้คณะเกษตร
จัดโครงการบริการวิชาการ โดยระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริกาวิชาการ อย่างต่อเน่ือง 
 ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (D) มีการดําเนินการมอบหมายคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละด้านเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในการดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการซึ่งมาจากภายในส่วนของภาควิชาคณะ
เกษตรมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการฯ เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เช่น โครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ในอําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม (9-1-1)  โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3 (9-1-2) เป็นต้น 
 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C) มีการดําเนินการโครงการบริการวิชาการคณะเกษตร โดย
การจัดทําแบบประเมินของผู้รับบริการวิชาการท่ีทางคณะเกษตรเป็นผู้ดําเนินการ ที่เน้นการประเมินกระบวนการ
ทํางานและผลการดําเนินงาน (9-1-6)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอํานวยสะดวก และประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการจัดโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีไนปีต่อไป 
  ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (A) มีการดําเนินการ โดยคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการนําผลการดําเนินโครงการที่ได้จากการสรุปแบบประเมินในรายงานฉบับสมบูรณ์มาใช้ในการวางแผน
และพัฒนางานบริการวิชาการของคณะเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ืองการ
ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3 (9-1-2)  โครงการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 (9-1-3)  เป็นต้น 
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2. คณะเกษตรมีผลการดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของ
คณะเกษตรที่ผ่านมา บรรลุแผนที่วางไว้ร้อยละ 100 เน่ืองจากสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ (9-2-1) 
และคณะเกษตรได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้มีงานบริการวิชาการต่อเน่ืองในปีต่อมา เช่น โครงการพัฒนาวิชาการการเร่ือง
การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่1-3 โครงการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 โครงการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรคณะเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม 
โคเนื้อและโคนม” เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ยกตัวอย่างน้ี เป็นโครงการที่คณะเกษตร และเครือข่ายหน่วยงานภายนอก
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานในปีแรกที่จัดทําโครงการ จึงได้รับการอนุมัติจัดทําโครงการต่อเน่ืองเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  

 
3. คณะเกษตรมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากการรายงานผลงานวิจัย

สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าคณะเกษตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน จํานวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน (4.2-4-1) และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน ที่มีผลประโยชน์และสร้าคุณค่าต่อคนในชุมชนและมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือ
สังคม เช่น 

- ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ มีผลงานวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตร์ควบคุมพาหะนําโรคไข้เลือดออกและ
โรคมาลาเรีย และการป้องกันการติดต่อระหว่างมนุษย์กับยุงพาหะนําโรคในประเทศไทย  จึงได้ถ่ายทอด
โครงการวิจัยน้ีสู่ประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ เช่น การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเจลกันยุงในงานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เฉลิม
พระเกียรติมหาราชินี ปี 2555 (4.2-4-2) การจัดทําคู่มือการทดสอบสารเคมี การใช้สารเคมี การใช้เครื่องพ่นสารเคมี
ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงและการบํารุงรักษา (4.2-4-3)  การจัดทําคู่มือวินิจฉัยยุงก้นปล่องในประเทศไทย  
(4.2-4-4) 

- ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ มีผลงานวิจัยเรื่อง การสํารวจความหลากหลายของแมลงน้ํา และคุณภาพนํ้า
ในพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รวบรวมและสังเคราห์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือจัดทําคู่มือ
การใช้แมลงนํ้าช้ีวัดคุณภาพนํ้าน่ิง ฉบับสามร้อยยอด (4.2-4-10) 

- ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้มีการต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ (4.2-4-11) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างนักวิจัยภาควิชาเกษตรกลวิธานกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ผลงานวิจัยเคร่ืองสีข้าวกล้องชุมชุนที่จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอกหน่วยงานที่ได้มีการติดต่อขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือนําไปใช้ในการสีข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟ้ืนฟูนาข้าว
ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ (4.2-4-12) และกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านวัง
เจริญ (4.2-4-13) เป็นต้น 
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- ภาควิชาพืชไร่นา มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้ง 
จากโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด ดําเนินการโดย ดร. สราวุธ  รุ่งเมฆารัตน์ และคณะ ทั้งจากการอบรมสาธิต และ
เอกสารแผ่นพับ (4.2-4-14) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย (4.2.4-15) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

18.2 N/A N/A 4 ข้อ N/A N/A 5.00 บรรล ุ N/A 4 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

18.2 N/A N/A 4 ข้อ N/A N/A 5.00 บรรล ุ N/A 4 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

1 9-1-1 สัญญาโครงการความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและยกระดับคณุภาพชีวิตของเครือข่าย
เกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ ใน อ สามพราน จ นครปฐม  

 9-1-2 รายงานสรุปโครงการพัฒนาวิชาการการเรื่องการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1-3  

 9-1-3 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เรื่อง โครงการ My Little Farm ปี 3 
ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดย ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

 9-1-6 
 

แบบประเมินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร 

2 - -

3-4 4.2-1-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

 4.2-1-2 ประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ.2556 

 4.2-1-3 แผนการดําเนินงานของภาควิชากีฏวิทยา ประจําปี 2555 

 4.2-1-10 สรุปโครงการสนับสนุนขอทุนวิจัยและเผยแพร่การทําวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2555

 4.2-1-11 เอกสารรายช่ืออาจารย์พ่ีเลี้ยง

 4.2-1-12 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพรข่องคณาจารย์ 

 4.2-1-13 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 

 4.2-1-14 ความรู้และการดูแลรักษาตนเองหลังการผ่าตัด และเคมีบําบัด ของเกษตรกรผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านม 

 4.2-1-15 กระบวนการเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี มี
ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบตามตัวบ่งช้ี และกระบวนการตามเป้าหมาย ทั้ง 6ข้อ 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

        1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

        2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
219 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

        3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

        4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

        5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

        6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและมีกลไกในการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการกําหนดนโยบาย แผน (6.1-1-1) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการดําเนินงาน แบ่งงาน
แต่ละฝ่าย (6.1-1-2) ตลอดจนจัดทํางบประมาณในแต่ละโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม (6.1-1-3) 

2. คณะเกษตรสนับสนุนมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต เช่น 

1) วิชาธัญพืช (6.1-2-1) ซึ่งให้ความรู้ในเร่ืองธัญพืชต่างๆ อาทิ ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคน
ไทย อีกทั้งยังสอนให้นิสิตได้ทราบถึงวิธีการปลูกข้าว ซึ่งการปลูกข้าวน้ันมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของชาวไทย รวมทั้งมีผลโดยตรงต่อลักษณะธรรมชาติแวดล้อมของประเทศ เน่ืองจากลักษณะของภูมิประเทศ
เหมาะสม ทําให้ประเทศไทยมีการเพาะปลูกและส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหน่ึงในห้าของโลก ถือเป็นรายได้มหาศาล
ของประเทศ นอกจากน้ี ความผูกพันของคนไทยที่มีต่อข้าวน้ัน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับข้าว 
นับต้ังแต่ประเพณีการทําขวัญพระแม่โพสพ ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว วิธีการปลูกข้าว ประเพณีการนวดและสี
ข้าว รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ นิสิตสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมของสโมสรนิสิต คณะเกษตร เช่น 
โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย (Rice Cultivation : Thai Farmers’ 
Way of Life) (6.1-2-2) และ 

2) วิชาการผลิตขนมไทย (6.1-2-3) ซึ่งเป็นวิชาที่ทําให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจประวัติ 
วัฒนธรรมความเป็นไปเป็นมาของขนมไทย เพ่ือให้นิสิตได้รับรู้ถึงเส้นทางการพัฒนาของขนมไทย ผ่านกาลเวลาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปจนถึงความสัมพันธ์ของขนมไทยกับขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์ขนมไทยสืบต่อไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต   
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3. คณะเกษตรมีการจัดสถานที่เพ่ือเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดห้องนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติทางด้านการเกษตร ช้ัน 4 อาคารวชิรานุสรณ์ เพ่ือเป็นการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวบรวมเหตุการณ์ความเกี่ยวข้องระหว่างการเกษตรและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อคณะเกษตร เป็นแหล่งเผยแพร่วิถีเกษตร 
วิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับอาชีพเกษตรกร วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ตลอดจนการสืบสานวิถีภูมิ
ปัญญาการเกษตรให้แก่ผู้มาเย่ียมชมคณะเกษตร เช่น 1) ในการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐชิลี 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 2) คณะ The World Vegetable Center (AVRDC) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556  
3) คณาจารย์มหาวิทยาลัยช้ันนํา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 4) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก TUA 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 (6.1-3-1) เป็นต้น 

4. การบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการดําเนินตัวบ่งช้ีและการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 1) การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนน้ัน จะมีการประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (6.1-4-1) 
และ 2) การบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต ในโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรกร
ไทย" มีผลประเมินความคิดเห็นหัวข้อการได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทํางานปลูกข้าว ซึ่งเป็นวิถีเกษตรไทย 4.59 
คะแนน ระดับดีมาก (6.1-4-2) 

5. คณะเกษตรมีการนําผลประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วม
เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษามหาราช ปี 2554 ไปพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมในโครงการศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมการเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรกรไทย" ปี 2555 (6.1-5-1) ทําให้ผลประเมินความคิดเห็นเรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมจาก ระดับปานกลาง เป็น ระดับดี (6.1-4-2, 6.1-5-2) ส่วนในการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนน้ันจะมีการประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและผลการ
ประเมินผู้สอนได้รับทราบและนําผลมาปรับปรุงต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 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 หรือ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

1 6.1-1-1 แผนการดําเนินการโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร 

6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ  
คณะเกษตร 

6.1-1-3 เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ 
2 6.1-2-1 มคอ. รายวิชาธัญพืช

6.1-2-2 โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมคณะเกษตร “การทํานากบัวิถีเกษตรไทย (Rice 
Cultivation : Thai Farmers’ Way of Life) 

6.1-2-3 รายวิชาการผลิตขนมไทย
3 6.1-3-1 ภาพกิจกรรมการดําเนินการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
4 6.1-4-1 ประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาธัญพืช 
 6.1-4-2 สรุปโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมคณะเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรไทย (Rice 

Cultivation : Thai Farmers’ Way of Life) 
5 6.1-5-1 - กําหนดการโครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

มหาราช ปี 2554 และ 
- กําหนดการโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมคณะเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรไทย 
(Rice Cultivation : Thai Farmers’ Way of Life) 

 6.1-4-2 สรุปโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมคณะเกษตร “การทํานากับวิถีเกษตรไทย (Rice 
Cultivation : Thai Farmers’ Way of Life) 

 6.1-5-2 ผลประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการชวนน้องปลูกข้าว ชาวเกษตรร่วมเทิดไท้
องค์ราชันย์ 84 พรรษามหาราช ปี 2554 
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ด้านการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

          1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

        2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

        3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย่างต่อเน่ือง

        4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

        5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะเกษตร มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีระบบ โดยบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต และภารกิจอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมอันดีงามในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดถึงความภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยที่
เก่ียวข้องกับปัจจัย 4 

1. คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2555 ครบถ้วนตาม
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 (10-1-1) และแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีการ
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยในแต่โครงการมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีนโยบายชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ บุคลากรมีส่วนร่วม แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ (10-1-2) จัดประชุมแผนดําเนินงานและกําหนด
ผู้รับผิดชอบ (10-1-3) มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการสรุปประเมินโครงการเพ่ือนําผลการ
ประเมินสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  (10-1-4) 

2. คณะเกษตรมีโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงานทั้งสิ้น 12 โครงการ และได้
ดําเนินกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี 2555  จํานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 คือ 

1) โครงการผู้บริหารพบบุคลากร  
2) โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรคณะเกษตร  
3) โครงการเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของคณะเกษตร 
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4) โครงการประชุมคณะกรรมการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการเชิดชูราชวงศ์ 
6) โครงการรําลึกคุณบูรพาจารย์ 
7) โครงการวันสงกรานต์ 
8) โครงการประชุมคณาจารย์ประจําปี 
9) โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการ คณะเกษตร 
10) โครงการรวงทองลาทุ่ง (เกษียณอายุราชการ) 

ซึ่งในการจัดแต่ละกิจกรรมจะมีการประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังแต่ละโครงการเป็นผู้
พิจารณา  ในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และทุกโครงการมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย (10-2-1) 

3. คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองทุกปี เป็นไปตาม
นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะเกษตร โดยมีกําหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนตาม
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 ได้แก่ โครงการผู้บริหารพบบุคคลากร โครงการ
รําลึกคุณคณาจารย์ โครงการงานวันสงกรานต์ และโครงการวันเกษียณอายุราชการ (10-3-1) 

4. คณะเกษตรจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจของ
ชุมชนคณะเกษตรทั้งบุคลากรรุ่นเก่าและบุคลากรรุ่นใหม่ การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เชิญบุคคลหลายกลุ่มเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย คือ 1) เชิญคณาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (10-4-1) ได้แก่ กิจกรรมสรงน้ําพระและรดน้ําขอพร
คณาจารย์อาวุโสเน่ืองในวันสงกรานต์ กิจกรรมวันไหว้ครู วันผู้บริหารพบบุคลากรเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ และงาน
เกษียณอายุราชการ “รวงทองลาทุ่ง” เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสืบทอดแนวความคิดตาม
ประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังแสดงให้นิสิตได้เห็นวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามของชุมชนคณะเกษตรผ่าน
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2) เชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรเข้าร่วมงาน “รวงทองคืนทุ่ง’56” (10-4-2) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบันพบปะกับรุ่นพ่ีศิษย์เก่าคณะเกษตรท่ีทํางานในส่วนภาครัฐและเอกชนที่มีช่ือเสียง โดย
ศิษย์เก่าได้มีโอกาสร่วมทําบุญถวายภัตตราหารแก่พระสงฆ์ และอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรคณะเกษตรที่ล่วงลับไป
แล้ว อีกทั้งคณะเกษตรร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรจัดให้มีการมอบรางวัล “รวงทองเกียรติคุณ” (10-4-3) แก่
ศิษย์เก่าคณะเกษตรท่ีทําคุณประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรไทย และสร้างช่ือเสียงแก่คณะเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนคณะเกษตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 น้ีเป็นการจัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 แล้ว 
และ 3) เชิญผู้ปกครองของนิสิตใหม่คณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยจัดกิจกรรมอ่านกลอนสดุดี
พระคุณบิดามารดาและให้นิสิตมอบพวงมาลัยแทนใจลูก เพ่ือให้ปลูกจิตสํานึกให้นิสิตมีความช่ืนชมในบทกวีไทยไป
พร้อมกับการระลึกถึงพระคุณของบุพการี และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ จากการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวยัง
ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมอีกด้วย (10-4-4) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
คณะเกษตรส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับชาติ ได้แก่ 
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1) ดร.ศรันยา เกษมบุญญากร อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทําหนังสือเชิงอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับประเทศช่ือ “40 ตํารับอาหารพ้ืนบ้าน คุณค่าจากภูมิปัญญาไทย” ซึ่ง
เป็นผลงานที่มุ่งพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่ใช้ในการปรุงอาหาร ประโยชน์และสารอาหารต่างๆ 
ที่มีผลดีต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์และอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้านของประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวได้
จัดทําเป็นหนังสือและตีพิมพ์เผยแพร่ (10-5-1)   

2) นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน ได้แก่ นายธมวัฒน์ อิทธิพรวิทูร และนางสาวบัณฑิตา 
ตรงยางกูร ได้รับรางวัล A BRONZE MEDAL จากการประกวด FREESTYLE UMAMI DISHS COMPETITION 
JUNIOR CHEFS เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ 
และยกระดับวิชาชีพให้กับบุคลากรด้านอาหารพร้อมรับแนวคิดและองค์ความรู้แห่งศาสตร์ของ “อูมามิ” ซึ่งเป็น
รสชาติพ้ืนฐานที่ 5 ซึ่งแฝงอยู่ในวัฒนธรรมการปรุงอาหารทั่วโลกมายาวนาน และเป็นการพัฒนาการปรุงอาหารไทย 
อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการเชฟระดับสากล (10-5-2) 

3) ดร.ศิริพร เรียบร้อย อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานวิจัยเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการปรุงอาหาร และได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ คือ 
Changes during Fermentation in Proteolysis and Its Contribution to Kung-som, a Thai Fermented 
Shrimp, Characteristics ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย นอกจากน้ีผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้
นําเสนอใน EUROFOODCHEM XVII ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 (10-5-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00

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 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 10-1-1 แผนการดําเนินงานโครงการประจําปีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร 

 10-1-2 ตัวอย่างคําสั่งคณะเกษตร การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 10-1-3 ตัวอย่างการประชุมแผนดําเนินงานและกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการ
พิเศษ คณะเกษตร 

 10-1-4 ตัวอย่างเอกสารสรุปประเมินโครงการ

2 10-2-1 เอกสารสรุปการดําเนินงานโครงการฝ่ายกิจการพิเศษ ประจําปี 2555 

3 10-3-1 SAR ปี 2554-2555 องค์ประกอบที่ 6 การดําเนินการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

4 10-4-1 รายช่ือคณาจารย์อาวุโสที่เข้าร่วมโครงการฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร

 10-4-2 ภาพการดําเนินงาน“รวงทองคืนทุ่ง’56”

 10-4-3 เอกสารรายช่ือผู้ได้รับรางวัลรวงทองเกียรติคุณ

 10-4-4 ภาพกิจกรรมมอบพวงมาลัยแทนใจลูก ในงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2555

5 10-5-1 ภาพหน้าปกหนังสือ “40 ตํารับอาหารพ้ืนบ้าน คุณค่าจากภูมิปัญญาไทย” หรือ
เอกสารจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 6.1-6-1 

 10-5-2 ภาพนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ที่ได้รับรางวัล Thailand UMAMI 
Culinary Challenge 2012   

 10-5-3 เอกสารในการขอทุนเพ่ือสนับสนุนในการเดินทางไปเผยแพร่งานวิจัยในระดับ
นานาชาติที่งาน EUROFOODCHEM XVII ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 7-10 
พฤษภาคม 2556 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

        1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

        2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

        3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

        4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

        5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครองของนิสิต ศิษย์เก่า และคณาจารย์อาวุโส ในการวางแผนกิจกรรม ดําเนินการ 
และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือร่วมพัฒนางานต่อไป โดยในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรได้จัดโครงการสัมมนา
บุคคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการในโครงการสัมมนา เรื่อง "คนเกษตร!! พร้อมหรือยัง 
กับการเป็น ม.ในกํากับรัฐ" (11-1-1) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารงานในรูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล ทราบบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรของคณะเกษตรอีกด้วย 

คณะเกษตรจัดโครงการผู้บริหารพบบุคคลากรเพ่ือเป็นการสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากร
ของคณะเกษตรเน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่ เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นมิตร สร้างความคุ้นเคยต่อกัน  
เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นหน่ึงเดียวของคณะเกษตร (11-1-2)  

คณะเกษตรจัดกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์ เน่ืองจากพิธีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปี
ใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อ
กันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ซึ่งจัดให้มีการถวายภัตตราหารให้แก่พระสงฆ์ และยังจัดให้มีการสรงนํ้า
พระพุทธรูปที่อันเชิญจากทุกภาควิชาภายในคณะเกษตรซึ่งถือว่าเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา นอกจากน้ี  
ยังจัดให้มีพิธีการรดนํ้าให้แก่กันเพ่ือความชุ่มช่ืน และขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ซึ่งยังเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพัน
กลมเกลียวต่อบุคลากรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของคณะเกษตร อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นไทย โดยรณรงค์ให้แต่งกายชุด
ผ้าไทย (11-1-3) 
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ในทุกปี คณะเกษตรยังจัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือ
แสดงออกถึงความเคารพ และความผูกพันที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการด้วย (11-1-4) 

2. คณะเกษตรให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้เป็นประจําทุกปี ซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับช้ัน ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของคณะเกษตรทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ได้แก่ การพัฒนาภูมิทัศน์ การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะเกษตร และการปลูกต้นไม้ เป็น
ต้น ซึ่งจัดแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแบ่งจํานวนผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของลักษณะงานในแต่
ละพ้ืนที่ (11-2-1) 

คณะเกษตรได้ออกแบบสัญลักษณ์ประจําคณะ เพ่ือใช้ในการตกแต่งอาคารวชิรานุสรณ์ โดยนําวิถีความเป็น
เกษตรกรรมมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และสีที่เลือกใช้ คือ สีเหลืองที่เป็นสีประจําคณะเกษตร และสีเขียวที่เป็น
สีประจํามหาวิทยาลัย ประกอบขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทน “ต้นข้าว” ซึ่งเป็นตัวแทนอาชีพเกษตรกรรม สีเขียวของใบ
ข้าวที่มีหลายระดับสี แสดงถึงพัฒนาการและการสืบสานประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่น รวงข้าว บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่นํ้า สร้างความมั่นคงทางอาหารและความกินดีอยู่ดีของประชาชน 
เมล็ดข้าวสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์แทนสีประจําคณะเกษตร และจุดกําเนิดการก่อต้ังคณะเกษตร ภายใต้ช่ือ “คณะ
เกษตรศาสตร์” ประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกสัตวบาล แผนกเคมี แผนกกีฏวิทยาและ
โรคพืช และแผนกเกษตรวิศวกรรม นอกจากน้ี การออกแบบสัญลักษณ์ยังสอดคล้องกับการกําหนดช่ือห้องประชุม
ใหญ่ที่ยึดสัญลักษณ์ของความเป็นเกษตร คือ “ห้องรวงข้าว” ด้วย นอกจากน้ี การจัดทําป้ายแสดงหมายเลขห้องและ
ช่ือห้องได้ถูกออกแบบโดยใช้สีเดียวกับสัญลักษณ์ประจําคณะ เพ่ือความสอดคล้องและกลมกลืน (11-2-2) 

3. อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เป็นอาคารที่มีความงดงามเหมาะสมทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทัศน์ (11-3-1) ทางคณะเกษตรโดยงานอาคารสถานที่ได้จัดปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตกแต่งและบํารุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณอาคารอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ
เพ่ือรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม (11-3-2) โดยเฉพาะในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์นิยมมาบันทึกภาพรอบบริเวณอาคารวชิรานุสรณ์จํานวนมาก (11-3-3) 

4. คณะเกษตรจัดพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบคณะเกษตร ที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่
ใช้พ้ืนที่จัดงานที่อาคารวชิรานุสรณ์บริเวณโถงช้ัน 1 ห้องรวงข้าว และห้องประชุมต่างๆ ได้แก่ งานผู้บริหารพบ
บุคลากร งานไหว้ครู งานประเพณีสงกรานต์ และงานเกษียณอายุราชการ เป็นต้น ย่ิงไปกว่าน้ันบริเวณช้ัน 4 
อาคารวชิรานุสรณ์ ยังจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นห้องที่รวบรวมวัฒนธรรมทางการเกษตรท่ี
สําคัญ โดยที่ห้องดังกล่าวเป็นสถานท่ีจัดนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมทางการเกษตร และหัตถกรรม แก่แขกผู้มา
เย่ียมคณะทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างสมํ่าเสมอ (11-4-1) 

ส่วนพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ลานรอบอาคารวชิรานุสรณ์ ลานด้านหลังอาคารวชิรานุสรณ์ รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ
โดยรอบคณะต่างเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดงานสังสรรค์ หรืองานอ่ืนๆ ของนิสิต เช่น งานปัจจฉิมนิเทศ งาน Open 
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House งานเลี้ยงปีใหม่ผู้บริหารคณะเกษตร และงานคืนสู่เหย้า เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการตกแต่งประดับซุ้ม
ดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย (11-4-2)  

5. คณะเกษตรมีการประเมิน ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ดังต่อไปน้ี 
(11-5-1) 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉล่ีย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิต  

3.98

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 

3.45

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 

3.57

การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอซึ่งมีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต  

3.65

รวม 3.65

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
229 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 11-1-1 โครงการสัมมนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการ คณะเกษตร 
เรื่อง "คนเกษตร!! พร้อมหรือยัง กับการเป็น ม.ในกํากับรฐั" 

 11-1-2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 

 11-1-3 โครงการวันสงกรานต์

 11-1-4 โครงการวันเกษียณอายุราชการ

2 11-2-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะเกษตร

 11-2-2 ภาพสัญลักษณ ์“ต้นข้าว” และการใช้ตกแต่งอาคารวชิรานุสรณ ์

3 11-3-1 ภาพอาคารวชิรานุสรณ์

 11-3-2 ภาพการดูแลอาคารคณะเกษตร

 11-3-3 ภาพช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบริเวณคณะเกษตร ประจําปี 2555

4 11-4-1 ภาพกิจกรรมที่จัดภายในอาคาร

 11-4-2 ภาพกิจกรรมที่จัดภายนอกอาคาร

5 11-5-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี ภาวะผู้นํา
ของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
อยู่ในเกณฑ์ดี  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ อยู่ในเกณฑ์ดี และมีระบบบริหารความเสี่ยง อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 
ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.98 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปี

ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   4.98 4.98

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน >3.15 >3.15 4.88 4.88 4.88 4.88
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555  (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1.คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า (7.1-1-1) 

1.1 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรทุกท่านทราบ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับ และหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะในมาตรา 33 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก  (7.1-1-2) ซึ่ง
กําหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาหลักสูตร 3) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ 4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารง
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ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษา 6) ส่งเสริม
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อ
คณบดี 8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการของคณะ 

1.2 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรกํากับดูแลคณะไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
คณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจําคณะ เป็นประจําทุก
เดือน โดยกําหนดวันประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน จํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง และจัดทําปฏิทินการประชุม
ประจําปี พร้อมกําหนดวันปิดรับเรื่องเสนอเข้าวาระการประชุมในวันจันทร์ก่อนการประชุมหน่ึงสัปดาห์ (7.1-1-3) 
ซึ่งวาระการประชุมจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ สอดคล้องกับเรื่องจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงประเด็นสําคัญ โดยมีรูปแบบการประชุม
แบบ e-meeting   

1.3 คณะเกษตรมีการแนะนํากรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะต่อสาธารณชนผ่านทางเวปไซต์
ของคณะ (7.1-1-4) 

1.4 คณะเกษตรมีการรายงานการประเมินตนเองประจําปี ทั้งส่วนกลางของคณะเกษตรและระดับ
ภาควิชา ผ่านเวปไซต์ของคณะ (7.1-1-5) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
2.1 ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน

กลยุทธ์ โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติตามนโยบายตามภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน/การสนับสนุนการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการ 5) การพัฒนางานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7.1-2-1) 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากร
รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันด้วยอย่างต่อเน่ือง ปีการศึกษา 2553 ช้ีแจงในโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ
เกษตร เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ภายใต้ภาระรับผิดชอบของบุคลากร” และผ่านทางเวปไซต์
ของคณะ ปีการศึกษา 2554 1) ผู้บริหารในระดับภาควิชานําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารภาควิชาซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเกษตร (7.1-2-2) 2) ถ่ายทอดผ่านทางเวปไซต์ของคณะ 3) ส่ง
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาคณะเกษตร ไปยังภาควิชาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.1-2-3) 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดย 

3.1 มีคณะทํางานกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ทําหน้าที่กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของคณะเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนปฏิ บั ติการประจําปีตามนโยบายพัฒนาคณะเกษตร และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-3-1) 
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3.2 ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของคณะอย่างครบถ้วน 
(7.1-3-2) และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน การรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย (7.1-3-3) 

3.3 ผู้บริหารมีการติดตามการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งผู้บริหารได้รับทราบการดําเนินงานการบริหารงาน การจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายเสนอผ่านที่ประชุม (7.1-3-4) พร้อมทั้งสื่อสารการดําเนินงานไปยัง
บุคคลทุกระดับ โดย FOA e-news (7.1-3-5) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

4.1 ผู้บริหารมีการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ
มีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้ง ดังน้ี 1) ผู้บริหารพบบุคลากร (7.1-4-1)  และ 2) การสัมมนาคณาจารย์
คณะเกษตร (7.1-4-2) 

4.2 ผู้บริหารลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ระดับถัดไป ผ่านการบริหารงานโดยคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตร (7.1-4-3) และเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมมีการกํากับ และตรวจสอบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใย นิสิต ผู้ปกครองและ
คณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555” คณะกรรมการโครงการบริการตรวจสุขภาพบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี 
2555 (7.1-4-4) 

ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรอย่างเป็น
ประจําต่อเน่ือง โดยมีการมอบรางวัลต่างๆ เช่น มอบโล่เกียรติคุณ แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ แก่
คณาจารย์ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะเกษตร ได้แก่ 1. ศ.ดร.สายชล เกตุษา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นห่งชาติ ปอมท. 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2554 2. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
Chairman of International Coordinators ต่ออีกหน่ึงวาระ และ 3. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ เกษียณอายุราชการ 
ก่อนหมดวาระหัวหน้าภาควิชาโรคพืช เป็นต้น (7.1-4-5) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารกําหนดลักษณะงานและมอบหมายงาน ตามความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยการสอนงานที่หน้างาน มีการวิเคราะห์งาน และ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (7.1-5-1) 

5.2 ผู้บริหารนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน ในการดําเนินงานสํานักงาน (7.1-5-2) 
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และเร่ืองการเงินการบัญชี  ในส่วนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิชาการ มีการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนํา
และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่อาจารย์ใหม่ (7.1-5-3) 

5.3 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม (7.1-5-4) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่

กําหนดร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ในทุกกิจกรรมผ่านคณะกรรมการดําเนินงาน
ในแต่ละโครงการ (7.1-4-4) 

6.2 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีการรายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตนเอง 
และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะทุกปี (7.1-1-5) มีการติดตามผลการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการรายงานการเงินของคณะรายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย (7.1-6-1) และ
รายงานเงินกองทุนคณะเกษตร รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ และลูกหน้ีเงินยืม เป็นประจําทุกเดือน (7.1-6-2) 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

7.1 การประเมินผลการบริหารงานของคณะ ประเมินตามหลักการทํางานตามธรรมาภิบาล โดย บุคลากร
ในคณะประเมินคณบดี และหัวหน้าภาค และคณะกรรมการประจําคณะประเมินผู้บริหารคณะ (7.1-7-1) 

7.2 มีการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารจัดทาํแผนการบริหารงานในปีต่อไปมีการแจ้งผล
การประเมินผู้บริหาร เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะเกษตร ได้รับทราบและนําไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
เก่ียวข้อง (7.1-7-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

1 7.1-1-1 คัดย่อรายงานการประชุม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรรมการประจํา
คณะเกษตร ประเภทคณาจารย์ 

 7.1-1-2 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก
 7.1-1-3 บันทึกข้อความแจ้งกําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ประจําปี 2556
 7.1-1-4 เวปไซต์คณะเกษตร แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะ 
 7.1-1-5 เวปไซต์คณะเกษตร แสดงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
2 7.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ปี  

 7.1-2-2 การนําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธการบริหารงานภาควิชา
- คัดย่อรายงานการประชุม เสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานภาควิชา 

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

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

 7.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเกษตร ครบวาระ 2 ปี 

 7.1-3-3 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา

 7.1-3-4 คัดย่อรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะเกษตร (ติดตามผลการดําเนินงาน)
 7.1-3-5 ผลดําเนินงานและข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ E-News ที่เวปไชต์คณะเกษตร 
4 7.1-4-1 ผู้บริหารพบบุคลากร
 7.1-4-2 การประชุมคณาจารย์ คณะเกษตร
 7.1-4-3 

 
- คณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร
- คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 
- คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร

 7.1-4-4 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการต่างๆ
 7.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร
5 7.1-5-1 ประชุมสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร การปรับโครงสร้าง
 7.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร
 7.1-5-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง
 7.1-5-4 สนับสนุนให้จดักิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากร
6 7.1-4-4 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการต่างๆ
 7.1-1-5 เวปไซต์คณะเกษตร แสดงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา

 7.1-6-1 รายงายการเงินของรายไตรมาส คณะเกษตร
 7.1-6-2 รายงานการเงินของเงินกองทุนคณะเกษตร (ประชุมคณะกก.กองทุนคณะเกษตร)
7 7.1-7-1 รายงานผลการประเมินการบริหารงานคณะเกษตร
 7.1-7-2 ผลการประเมนิผู้บริหาร 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

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

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

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดย 

1.1 คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตร ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าภาควิชาต่างๆ ที่กํากับดูแลด้าน ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิตด้านวิจัย รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ (7.2.-1-1) โดยกําหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตร ตรงตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ครอบคลุมพันธกิจหลายด้าน เช่น การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

1.2 คณะเกษตรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้โดย เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก มีการจัดการความรู้ตามภารกิจหลักที่คณะมุ่งเน้น มีแผนการจัดการความรู้ ตามกลยุทธ์
คณะเกษตร (7.2-1-2) และจัดทํากิจกรรมการจัดการความรู้ สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร เพ่ือให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมถึงการบริหารงานคณะเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (7.2-1-3) 

2. คณะเกษตรมีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

2.1 คณะเกษตรมีการกําหนดให้หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะ
เกษตรได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานพัสดุ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ในระบบ ERP และ e-GP เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารทางการเงินในการ
สนับสนุนภารกิจของคณะเกษตร (7.2-2-1) 

2.2 คณะเกษตรได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างน้อยควรเป็นบุคลากรท่ีทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยการจัดการอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความชํานาญให้กับบุคลากรวิจัยระดับต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการกลาง (7.2-2-2) 
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3. คณะเกษตรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที ่ดีตามประเด็นความรู้ที ่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดย  
 คณะเกษตรมีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ โดยมีการจัดการพบปะเพ่ือ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เน้นให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มนักปฏิบัติ และพัฒนาเป็น
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งด้าน
งบประมาณ เวลา สถานที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการปฏิบัติงานพัสดุในระบบ ERP และ e-GP จํานวน 3 ครั้ง จากผู้มีประสบการตรงด้านงานพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายระดับคณะและภาควิชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุโดยตรง 
(7.2-3-1) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (7.2-3-2) 

คณะเกษตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพและ
ศึกษาดูงาน ประจําปี 2555 ระหว่างมหาวิทยาลัยในโครงการการ “การศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้าน
วิชาการ ณ ประเทศไตหวัน” (7.2-3-3)  

4. คณะเกษตรมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) โดยมีการนําเอกสารด้านการเงินและพัสดุมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู ้ในองค์กร ประโยชน์สูงสุด โดยจัดทําเป็นเอกสารและเผยแพร่การ
ดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ (7.2-4-1) และผ่านทางเวปไซต์ของคณะเกษตร http://www.agr.ku.ac.th/ 
และจัดทําคู่มือคําแนะนําความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง (7.2-3-2) 

5. คณะเกษตรมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของ ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (7.2-4-1, 7.2-3-2) มีการประเมินผลการนําความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริง 
 5.1 คณะเกษตรมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ จึงได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุทําการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจัดการแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการเงินและพัสดุ ให้กับบุคลากรของภาควิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดปัญหาในการปฏิบัติงาน (7.2-4-1) 

5.2 คณะเกษตรมีการเผยแพร่คู่มือคําแนะนําความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง ผ่านเวปไซต์ของ
คณะเกษตร http://www.agr.ku.ac.th/ เพ่ือให้นิสิตและผู้ปฏิบัติการงานวิจัยได้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
(7.2-3-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตร”

 7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ

 7.2-1-3 โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 

2 7.2-2-1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ ERP และ e-GP

 7.2-2-2 การฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 

3 7.2-3-1 บันทึกเชิญผู้มปีระสบการณ์ตรงด้าน งานพัสดุ มก.

 7.2-3-2 การอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 

 7.2-3-3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมไต้หวัน” 

 7.2-3-4 รายงานการประชุม สํานักงานเลขาณุการคณะกรรมการประจําคณะ/บุคลากร

4 7.2-4-1 เอกสารการดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ

 7.2-3-2 เอกสารการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5 7.2-4-1 เอกสารการดําเนินงานด้านการเงินและพัสดุ

 7.2-3-2 เอกสารการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและหน่วยงาน มีหน้าที่ จัดทําแผนระบบสารสนเทศ ส่งเสริม
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลของระบบและการนําไปใช้ประโยชน์ (7.3-1-1) 

2. คณะเกษตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ ครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัย 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ (PMIS) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ 
ระบบงบประมาณ ระบบการบัญชีการเงิน ระบบเงินเดือน (7.3-2-1) 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (7.3-2-2)  
3. ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (7.3-2-3) 4. ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา (Web 
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service) (7.3-2-4) 5 ระบบบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) (7.3-2-5) 6. คลังข้อมูลงานวิจัย (7.3-2-6) 7. ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (7.3-2-7) 

3. คณะเกษตรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจที่คณะเกษตรจัดทําขึ้น โดยการประเมินผ่านระบบเครือข่าย 
(7.3-3-1) 

4. คณะเกษตรมีการกําหนดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยจัดทําการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะเกษตร ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายบริหาร  
(7.3-4-1) เพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยในปีการศึกษา 2555 เน้นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จัดให้มีคอมพิวเตอร์บริการแก่นิสิต จํานวน 43 เครื่อง และ ศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร ระบบเช่ือมต่อการ
สืบค้นข้อมูลด้านการเกษตร ใน จํานวน 23 เครื่อง (7.3-4-2) 

5. คณะเกษตรมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 
โดยการแสดงการส่งข้อมูล  

1) ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online (7.3-5-1)  
2) การส่งเกรดของนิสิตด้วยระบบ Grading Service (7.3-5-2) 
3) การเข้าประเมินการเรียนการสอน ของนิสิตในระบบประเมิน (7.3-5-3) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 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 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
242 

รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

1 7.3-1-1 ประกาศคณะกรรมการจัดทาํแผนระบบสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2554

2 7.3-2-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ (PMIS) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบ
งบประมาณ ระบบการบัญชีการเงิน ระบบเงินเดือน 

7.3-2-2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

7.3-2-3 ระบบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต

7.3-2-4 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศกึษา

7.3-2-5 5 ระบบบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

 7.3-2-6 คลังข้อมูลงานวิจัย

 7.3-2-7 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA online)

3 7.3-3-1 ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

4 7.3-4-1 แผนการดําเนินงานฝ่ายบริหารประจําปี 2556

5 7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA online)

 7.3-5-2 ระบบการส่งเกรด online Grading Service 

 7.3-5-3 การเข้าประเมินการเรียนการสอน ของนิสิตในระบบประเมิน  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 มิ.ย 55 – 31 พ.ค. 56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูง
และตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 

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

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะหใ์นข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนด ซึ่งประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาและเลขานุการคณะเกษตร เพ่ือวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง (7.4-1-1) และดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร์ (7.4-1-2 และ 7.4-1-3) 

2. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 
9 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการเรียนการสอน 2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.การวิจัย 4. การบริการวิชาการ 5. การ
บริหารทั่วไป 6. การบริหารงานบุคคล 7. การเงินและบัญชี 8. พัสดุ 9. สารสนเทศ ตามแบบ KU.REM6  
(7.4-2-1)  

3. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้นําผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงมาวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
ตามแบบ KU.REM6 (7.4-2-1) 
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4. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง จากผลการดําเนินงานในข้อ 3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ควรมี KU-ERM 8 
(7.4-4-1) และได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ (7.4-4-2) 

5. คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ได้มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน (7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(7.4-5-2) 

6. นําสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ของคณะเกษตร เพื่อ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2555 (7.4-4-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

1 7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 7.4-1-2 นโยบายการบริการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

 7.4-1-3 บันทึกให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 9 ด้าน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

2 7.4-2-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยง 

3 7.4-2-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยง 

4 7.4-4-1 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ควรม ีKU-ERM 8 

 7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการจัดระดับความเสี่ยง

5 7.4-5-1 ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแผน

 7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร

6 7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการจัดระดับความเสี่ยง
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน >3.15 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554 2555

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

N/A 3.96 4.88

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

13 N/A 3.96 4.88 N/A 3.96 4.88 >3.15 บรรล ุ >3.15

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

13 N/A 3.96 4.88 N/A 3.96 4.88 >3.15 บรรล ุ >3.15

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

13-1 บันทึกส่งผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ ดังน้ี มีระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ีย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

        1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

        2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

        3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะและบุคลากร 

        4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

        5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 

        6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

        7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
คณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับ
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะเกษตรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยคํานึงถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ซึ่งมีการติดตามความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์คณะแลแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยคณะทํางาน กํากับ ติดตามและ ประเมินผลปฏิบัติ
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ราชการ ปรากฏดังแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร (8.1-1-1) และคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ (8.1-1-2) 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะเกษตรให้ทุกหน่วยจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (8.1-2-1) 
เพ่ือจัดส่งให้มหาวิทยาลัยในการพิจารณาจัดสรเงิน  ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานของงานแผนและนโยบายเป็นไปตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจาก การจัดสรรเงินรายได้ รวมทั้งการจัดสรร
เงินกองทุนคณะเกษตร เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โดยในการใช้จ่ายเงินจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งมีการจัดทํารายงาน
ประจําเดือนเงินรายได้ของภาควิชา โครงการพิเศษ และโครงการต่างๆ (8.1-2-2) รวมทั้งจัดหาทรัพยากรทางการ
เงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารคณะเพ่ือให้รายได้และรายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม (8.1-2-3) 

3. คณะเกษตรจัดสรรงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะและบุคลากร  โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตและการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุก
ระดับผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้พันธกิจของแต่ละฝ่าย แผนการดําเนินงานคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (8.1-3-1) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนที่กําหนด (8.1-3-2) รวมทั้งการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย 
และงบดําเนินการด้านต่างๆ (8.1-3-3) 

4. คณะเกษตรมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้เป็นประจําทุกไตรมาส รวม 4 
ครั้งต่อปี (8.1-4-1) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานแจ้งยอดคงเหลือ-รายได้ งบประมาณ รายไตรมาส (8.1-
4-2) 

5. คณะเกษตรมีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการติดตามข้อมูลด้านรายจ่ายเพ่ือนํามา (8.1-5-1) การคํานวณ
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งเพ่ือรองรับ (8.1-5-2) คํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตต้นทุนต่อหน่วยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบของมหาวิทยาลัย (8.1-5-3) และมีการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ
จัดสรรเชิงเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ 
เพ่ือพยากรณ์รายรับรายจ่ายในอนาคต (8.1-3-3) 

6. คณะเกษตรมีหน่วยตรวจสอบภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกผ่านทางระบบ ERP (8.1-6-1) 
ราชการรายงานผลการตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบโครงการพิเศษ (8.1-6-2) และรายงานผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ โครงการพิเศษ (8.1-6-3) 

7. ผู้บริหารคณะเกษตร ได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและบัญชีทําการสรุปงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณของรายได้ เช่นมีการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ (8.1-
7-1) มีการนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบในการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆ ที่
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ผู้บริหารต้องการทราบ (8.1-7-2) และรายงานผู้บริหาร กรรมการประจําคณะเกษตรทราบสถานะทางการเงินและใช้
ในการวางแผน การตัดสินใจ มอบนโยบายในการจัดทําแผนการดําเนินงานตามภารกิจทุกด้าน (8.1-7-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

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

8.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะคณะทํางาน กํากับ ติดตาม และประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

2 8.1-2-1 - ขอส่งงบประมาณแผ่นดิน : งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- ขอส่งคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- ขอส่งงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ e-Revenue 

 8.1-2-2 - แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 9 ภาควิชา 3 หลักสูตร 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 
- ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

- การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ e-
Revenue 

 8.1-2-3 - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม 
ห้องบรรยาย และอุปกรณ์ “อาคารวชิรานุสรณ์” คณะเกษตร และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงรักษารถยนต์คณะเกษตร พ.ศ. 
2554 
- รายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การบริการวิชาการ การเช่าสถานที-่ค่าธรรมเนียมการใช้
ห้องประชุม ค่าเช่าสถานที่-จําหน่วยอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเช่าสถานที่-จําหน่าย
อุปกรณ์และถา่ยเอกสาร 

3 8.1-3-1 แผนการดําเนินงานคณะเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-3-2 โครงการการจัดการความรู้ สาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร 

 8.1-3-3 การวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ ตามแผนการดําเนินงาน คณะ
เกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4 8.1-4-1 นําส่งรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายไตร
มาส 

 8.1-4-2 ขอแจ้งยอดคงเหลือ

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

 8.1-5-2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 8.1-5-3 รายงานการลงทุนคณะเกษตร (งบกําไรขาดทุน)

 8.1-3-3 การวิเคราะห์รายรับรายจ่าย และงบดําเนินการด้านต่างๆ ตามแผนการดําเนินงาน คณะ
เกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

6 8.1-6-1 การติดตามตรวจสอบภายในหน่วยงาน/โครงการพิเศษ

 8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก

 8.1-6-3 รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายนอก 

7 8.1-7-1 วิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

 8.1-7-2 ระบบสารสนเทศ เพ่ือประกอบการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงาน 

 8.1-7-3 รายงานผลยอดคงเหลือเงินกองทุนคณะเกษตร ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะ
เกษตร 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  คณะเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี
 ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 
4.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย4.96 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 
 
ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.96 4.96
 0.00

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 0.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน >3.51 >3.51 4.91 4.91 4.91 4.91
 0.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และ
จัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม โดยมีการแต่งต้ังรอง

คณบดี (9.1-1-1) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  1 ท่าน ให้ดําเนินการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้
งานด้านการประกันคุณภาพของคณะเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตร
ยังมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (9.1-1-2) เป็นไป
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาการของคณะ โดยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับ
ภาควิชา ตามระบบที่คณะกําหนด (9.1-1-3) และ (9.1-1-4) 

2. คณะเกษตร ให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหาร ร่วมกันกําหนดนโยบายและทิศทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานของคณะ (9.1-2-1) และคณะเกษตรยังได้บรรจุวาระเร่ือง
การประกันคุณภาพ ไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-2-2) ในการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

3. คณะเกษตร ได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตาม
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (9.1-3-1) ซึ่งประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.11 คะแนน จาก 
5.00 คะแนน โดยมีคะแนนด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านสํานึกดี 4.28  คะแนน 
- ด้านมุ่งมั่น 4.04  คะแนน 
- ด้านสร้างสรรค์ 3.88  คะแนน 
- ด้านสามัคคี 4.30  คะแนน 

4. คณะเกษตร มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (9.1-1-4, 9.1-4-1)  
 2) มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ ภายในระดับภาควิชา (9.1-4-2)  
 3) มีการรายงานการประเมินคุณภาพ (9.1-4-3) และมีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-4) 
5. คณะเกษตรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน (สปค. 02) (9.1-5-

1) และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
6. คณะเกษตร มีใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยน

ข้อมูลงานประกันคุณภาพต่างๆ ทั้ง 9 องค์ประกอบ เช่น 1) นําข้อมูลเก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพลงเว็ปไซต์
คณะเกษตร เพ่ือความสะดวกในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (9.1-6-1) 2) การสร้างแบบประเมิน Online ด้วย 
Google Docs เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนิสิต (9.1-6-2) นอกจากน้ีภาควิชากีฏวิทยา นํา Dropbox 
(www.dropbox.com) มาใช้ในการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลประกันคุณภาพ ของภาควิชา (9.1-6-3) เพ่ือใช้
จัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานประกันคุณภาพต่างๆ ทั้ง 9 องค์ประกอบ เช่น โครงการวิจัยการเรียนการสอน 
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รายงานประชุมฯ ตัวโครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการของโครงการต่างๆ ภาพกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบ ตลอดจนข้อมูลประกันคุณภาพที่ถ่ายทอดจากระดับคณะ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เก็บข้อมูลแล้ว 
ยังเป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ซีดี และ thrum drive การใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่
สามารถสรุปแบบประเมินได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดภาระของบุคลากร ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแบบสอบถามอีกด้วย (9.1-6-1) 

7. คณะเกษตรได้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ 1) นิสติ ในรูปแบบของการประเมินการเรียนการสอน (9.1-7-1) เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ือง 2) ผู้ใช้บัณฑิต ในรูปของการสอบถามความต้องการลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (9.1-7-2)  

8. คณะเกษตร สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานประกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายระหว่าง เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน (9.1-8-1) 
 รวมท้ังมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะเกษตร 
ภายใต้สภาคณบดีสาขาการเกษตร (9.1-8-2) และมีเครือข่ายผ่าน web blog เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ในช่ือ Quality Assurance Exchange blog : QAE blog 
http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/qae/index.php?number=3 9 &action=1 #comments ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  และ  Student Activities Exchange blog 
: SAE blog (9.1-8-3) http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/sae/  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน อีกทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใต้สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร 

9. คณะเกษตร มีการรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูล common data set สาขาการเกษตร (9.1-9-1) ซึ่งจะ
นําไปสู่การวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาเกษตร และดําเนินการต่อเน่ืองประจําปีการ 
ศึก ษา 2554 (9.1-9-2) และ ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน ผลงานเรื่อง กระบวนการ
เสริมสร้างนิสิตคณะเกษตรสู่สากลคุณภาพ (9.1-9-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

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

 
รายการหลักฐาน 

เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

1 9.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 9.1-1-2 รายงานการประชุมของฝ่ายประกันคุณภาพ

 9.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา

 9.1-1-4 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายใน คณะเกษตร ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
กําหนดการตรวจประเมินภายใน และ SAR ของทุกภาควิชา 

2 9.1-2-1 แผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะเกษตร 

9.1-2-2 วาระการประกันคุณภาพ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

3 9.1-3-1 ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะเกษตร

4 9.1-1-4 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายใน คณะเกษตร ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
กําหนดการตรวจประเมินภายใน และ SAR ของทุกภาควิชา 

 9.1-4-1 รายงานการประชุมของฝ่ายประกัน

 9.1-4-2 SAR ของทุกภาควิชา

 9.1-4-3 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะ

 9.1-4-4 บรรทุกข้อมูลสง่แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

5 9.1-5-1 รายงาน สปค.02

6 9.1-6-1 เว็ปไซต์คณะเกษตร

9.1-6-2 การสร้างแบบประเมิน Online ด้วย Google Docs 

9.1-6-3  การใช้ Dropbox ในการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลประกันคุณภาพ ภาควิชากีฏ
วิทยา พร้อมตัวอย่างการช้และแชร์ข้อมูลผา่น Dropbox ของภาควิชา 

7 9.1-7.1 ข้อมูลการประเมินการเรียนการสอน

 9.1-7.2 รายงานสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
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เกณฑ์ 
ข้อที่ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร

8 9.1-8-1 โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2555 

 9.1-8-2 รายงานการประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตร

 9.1-8-3 http://cdas.agri.ubu.ac.th/blog/qae/index.php?number=39&action=1#c
omments 

9 9.1-9.1 Common data set สาขาการเกษตร ภายใต้สภาคณบดีสาขาการเกษตร

 9.1-9.2 รางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 6 มก.

 
 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน > 4.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา)

2553 2554 2555

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย
ต้นสังกัด 

4.61 4.87 4.91

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

15 4.61 4.87 4.91 4.61 4.87 4.91 >4.51 บรรล ุ >4.51
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

15 4.61 4.87 4.91 4.61 4.87 4.91 >4.51 บรรล ุ >4.51
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนนิงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

 
 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ และ 
สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย4.74 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ 

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

- ดี
มาก

2.การผลิต
บัณฑิต 

5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.40 5.00 4.52 4.60 4.75 4.75 4.52 4.66 ดีมาก ดี
มาก

ดี ดี
มาก

3.กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต 

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

- ดี
มาก

4. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.22 3.22 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดีมาก ดี
มาก

พอใช้ ดี

5. การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม 

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

ดี
มาก

ดี
มาก

6. การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

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

ดี
มาก

ดี
มาก

7. การ
บริหารและ
จัดการ 

- - 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 5.00 5.00 4.88 4.98 ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก

8. การเงิน
และ
งบประมาณ 

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

- ดี
มาก

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.96 ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก

เฉล่ีย
ภาพรวม 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 5.00 4.35 4.39 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74  

ระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก

ดี ดี ดี
มาก

ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 
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 คณะเกษตรพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะเกษตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ  มีการประเมินหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรและอาจารย์ประจําที่มีความชํานาญและ
มีการพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมมีการจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตพร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมนิสิต การให้คําปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่สากลด้วย
การให้ความรู้ และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างนิสิตต่างชาติและนิสิตคณะเกษตร 

 2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะเกษตรมีการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพ  โดยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีการจัดสรร

งบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 615,816.15 บาท 

 3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะเกษตรมีการบริการทาง

วิชาการอย่างเป็นระบบ มีกลไกในการขับเคลื่อน การให้บริการวิชาการ และสามารถบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเน้นของคณะ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ

ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม พบว่า คณะเกษตร มีนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงตามจุดเนินของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการสอดแทรกในการเรียนการสอน 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
 

ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 
1 ด้าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.24 4.39 5.00 4.54 4.64 5.00 5.00 4.54 4.64 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 
2 ด้านการ
บริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 - 4.89 4.89 - 4.89 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 
2 กด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 4.86 4.86 4.88 4.86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 
2 ข ด้าน
พันธกิจของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา  

5.00 5.00 4.90 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 - 4.89 4.07 - 4.89 4.89 4.93 4.92 4.89 4.92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 
3 ด้านการ
สร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้
และสังคม
แห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.22 3.22 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 3.93 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

เฉล่ีย
ภาพรวม 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 5.00 4.35 4.39 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มาก

ดี ดี ดี ดี ดี
มา
ก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

 

 

 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า คณะเกษตรมีกระบวนการในการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ และกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมแก่นิสิตที่เข้มแข็ง ทั้งในรูปของการจัดโครงเสริมทักษะทาง
วิชาการให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตศึกษา และโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ ในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน์ สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่นิสิตอย่างทั่วถึง สม่ําเสมอ และต่อเน่ือง ส่งผลให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรมีความ
เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต และสถานประกอบการต่างๆ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า คณะเกษตรมีการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริการการอุดมศึกษา โดยคณะเกษตรได้บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดูผลสะท้อนได้จากการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้บริการ มี
ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
ของคณาจารย์ภายในคณะ นอกจากน้ี คณะเกษตรยังให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพอันจะไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

การดําเนินงานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา คณะเกษตรได้ดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ ดังน้ี  

1) คณะเกษตร มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย มีการทําวิจัยสถาบัน และมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งทุกหลักสูตรให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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 2) คณะเกษตร มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ซึ่งทําให้ได้มาซึ่งการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร 3 เรื่อง นอกจากน้ีแล้ว คณะเกษตรยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 

 3) คณะเกษตรมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศ เช่น สภาวะการระบาดของโรคและแมลงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อภาคการเกษตรไทยและ  

4) คณะเกษตร มีห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร  

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะเกษตรให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการสร้าง และใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
และงานบริการวิชาการที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอันจะนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.71 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมอง
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
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ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกา
ร 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สม
ศ.

รวม สกอ. สม
ศ.

รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สม
ศ.

รว
ม

1. ด้าน
นิสิตและผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.4
9 

4.5
7 

5.00 4.7
0 

4.7
4 

5.00 5.00 4.7
0 

4.87 ดีมาก ดี
มาก

ดี ดี
มา
ก 

2. ด้าน
กระบวนกา
รภายใน 

5.00 5.00 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 - 4.9
5 

4.9
5 

- 4.9
5 

4.9
5 

4.80 4.80 4.9
5 

4.84 ดีมาก ดี
มาก

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 
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มุมมอง
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
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ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิ
น

ตนเอง 

กรรมกา
ร 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สม
ศ.

รวม สกอ. สม
ศ.

รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สม
ศ.

รว
ม

3. ด้าน
การเงิน 

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

- ดี
มา
ก 

4. ด้าน
บุคลากร
และการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.5
2 

3.5
2 

- 3.5
2 

3.5
2 

5.00 5.00 3.5
2 

4.26 ดีมาก ดี
มาก

ดี ดี

เฉล่ีย
ภาพรวม 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.3
5 

4.3
9 

5.00 4.4
3 

4.4
7 

4.92 4.91 4.4
3 

4.74  

ระดับ
คุณภาพ 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

- ดี ดี ดี
มา
ก 

ดี ดี ดี
มา
ก 

ดี
มา
ก 

ดี ดี
มา
ก 

 

 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า คณะเกษตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการด้านนิสิต และกระบวนการบริการวิชาการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีระบบ โดย
คณะเกษตรมีการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้น เช่น มี
การจัดทํา มคอ. 3 และ Course Syllabus ในทุกรายวิชา มีการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน มีโครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีระบบและกลไกบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เป็นต้น จึงส่งผลให้ได้บัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการของคณะเกษตร 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะเกษตรมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
(บางส่วนใช้ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้) ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงพ้ืนที่ใช้สอยสําหรับการจัดกิจกรรมนิสิตใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี แล้วยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย สุขลักษณะในการใช้อาคาร ตามที่
กฏหมายกําหนด นอกจากปัจจัยป้อนเข้าที่คณะเกษตรได้จัดเตรียมให้แล้ว คณะเกษตรมีกระบวนการในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร กระบวนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อันจะนํามาสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะเกษตรตามที่กําหนดไว้ 
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3. ด้านการเงิน พบว่า คณะเกษตรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย โดยหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสนับสนุนทุนเพ่ือการบริการวิชาการ นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการ
วางแผนทางเงินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น แผนการจัดหารายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มีการ
จัดทํารายงานการเงินที่โปร่งใส มีการแสดงที่มาของรายรับ รายได้ การจัดสรร การติดตามและตรวจสอบ เป็นต้น 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะเกษตรมีคณาจารย์ที่ความพร้อมทั้งทางด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณาจารย์เหล่าน้ีเป็นกําลังสําคัญของคณะเกษตรในการผลิตงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณชนในรูปของการเสนอผลงานทางวิชาการ  การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และขยายผลต่อ
ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม และการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาในรูปลขิสิทธ์ิ และอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรด้วย 

1. การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
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ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

5.00 5.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 - 4.74 4.74 - 4.74 4.74 4.85 4.85 4.74 4.83 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดีมาก

   2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 - 4.44 4.44 - 4.44 4.44 4.60 4.60 4.44 4.57 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.90 4.90 - 4.90 4.90 5.00 5.00 4.90 4.97 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.24 4.30 5.00 4.35 4.40 5.00 5.00 4.35 4.67 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 
 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.24 4.39 5.00 4.45 4.64 5.00 5.00 4.54 4.80 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 
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ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.22 3.22 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดี
มาก 

ดี
มาก 

พอใช้ ดี

  3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 5.00 4.35 4.39 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 

ระดับคุณภาพ ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

 คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

คณะเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะเกษตร ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ คณะเกษตรมีอาคารเรียนที่ใหม่ (อาคารวชิรานุสรณ์) มีห้องเรียนครบทุกประเภทมี
การจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่พอเพียงต่อการจัดการศึกษา (บางส่วน
ใช้ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้) มีพ้ืนทีใ่ช้สอยสําหรับการจัดกิจกรรมทุกประเภทอย่าง
เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในการใช้อาคาร ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- ด้านวิชาการ คณะเกษตรมีศักยภาพและความพร้อมในการทํางานวิจัยและวิชาการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยคณะ
เกษตรมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ หลักสูตร ตลอดจนการประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการ
พัฒนาการปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

- ด้านการเงิน คณะเกษตรมีการวางแผนทางเงินที่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ เช่น แผนการ
จัดหารายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการเงินที่โปร่งใส มีการแสดงที่มาของรายรับ รายได้ 
การจัดสรร การติดตามและตรวจสอบ เป็นต้น 

- ด้านการบริหารจัดการ คณะเกษตรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นําไปสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ คณะเกษตรยังมีการดําเนินการ
ตามแผนการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การดูแลสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากรใน
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ทุกระดับ รวมถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายที่
กําหนดไว้ ภายใต้การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรมีการรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงผ่านโครงการนิสิตไทยหัวใจ
เกษตร และรับผ่านระบบ Admission จํานวนตรงตามแผนการรับนิสิต และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
นิสิต 

- ด้านการวิจัย คณะเกษตรมีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ มีระบบและกลไกที่เอ้ือ
ต่อการทําวิจัย มีเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก มีงานวิจัยที่ตอบสนองและส่งผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้าง ดังน้ันจึงทําให้คณะเกษตรมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนาน  

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะเกษตรมีการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย เช่น 
การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การบริการฝึกอบรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายที่
จําเพาะเจาะจง นอกจากน้ีแล้วคณะเกษตรยังได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับการ
วิจัย และการเรียนการสอนด้วย 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเกษตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้นิสิตตลอดจนบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารมคีวามมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการ     ดําเนินงานอย่างเคร่งครัด จน
ได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น 

แนวทางเสริม 
 1. คณะอาจต้องมีการเขียนแนวปฏิบัติ (work Instruction) สําหรับผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติในการติดตาม
การดําเนินงานของคณะ 
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ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
 1. คณะมีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายโดยเฉพาะอย่าย่ิงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
นานาชาติได้เป็นอย่างดี 
 2. คณาจารย์มศีักยภาพสูงทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการอีกทั้งมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพเป็นอย่างมากจนสามารถช้ีนําสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
แนวทางเสริม 
 1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทางความ
ต้องการของชาติ เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเป้าได้ชัดเจน 
 2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกลการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. การกําหนดความสําเร็จของแผนดําเนินการในประเด็นการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต อาจยังไม่สะท้องผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 2. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การจัดการความรู้
ยังมีน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรมกีารกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยต้องเป็นไปตาม
คุณลักษณะของหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สะท้อนผู้เรียน/
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะด้านวิชาชีพ 
 2. คณะควรมกีารจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียนการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และการทดสอบ โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผลการดําเนินงานของภาควิชา ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึง
การปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 
 3. คณะควรจดัห้องเอนกประสงค์เพ่ิมเติมให้กับนิสิต โดยอาจแยกเป็นสัดส่วน และสรา้งบรรยากาศให้เกิด
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบทั่วกัน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
จุดแข็ง  
 1. คณะมีระบบและกลไกลทีส่่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตอย่างเด่นชัด อีกทั้งมีการดําเนินกิจกรรมที่
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตสู่สากล รวมท้ังสนับสนุนให้นิสิตดําเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ทักษะทางวิชาชีพ 
 2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทีเ่ข้มแข็งและจดักิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการ
เรียนในช้ันปีที่สูงขึ้น และเสริมทักษะสูส่ากล 
     
แนวทางเสริม 
 1. คณะอาจต้องมีการติดตามผลการดําเนินในด้านการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตในระดับหลักสูตร เพ่ือให้
เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม รวมทั้งมีนโยบายและมอบหมายความรับผิดชอบต้ังแต่ระดับ
หลักสูตร ภาควิชา และคณะ 
         
 แนวปฎิบัติทีดี่ 
 1. มีการช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียน มีโครงการพ่ีช่วยน้อง โดย
การติว 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง 
 1. คณะมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีการย่ืนจดทะเบียนจํานวนมาก 
 2. คณาจารย์มศีักยภาพในการวิจัยสูง สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกอยู่ใน
เกณฑ์สูง มีความเช่ียวชาญในการวิจัยสามารถเผยแพร่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับงานชาติและนานาชาติ 
        
แนวทางเสริม 
 1. ควรมีบทสรุปผลการดําเนินงานวิจัยที่สะท้อนถึงความสําเร็จของการดําเนินตามนโยบายและทิศ
ทางการวิจัยของคณะและมหาลัย 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 
 1. มีกระบวนการบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีการบูรรณาการวิชาการกับการวิจัยและการ
เรียนการสอนที่เด่นชัด 
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แนวทางเสริม 
 1. ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานการบริหารวิชาการของท้ังคณะ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการดําเนินงานการบริการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ข้อสังเกต 
 1. ไม่มีการรายงานโครงการพัฒนาวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพการให้บริการ
ทางวิชาการ 
  
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
 1. มีระบบกลไกลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกิจกรรมนิสิต
ได้อย่างดี 
 2. ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
 3. เน้นบูรณาการด้านวัฒนธรรมที่เป็นวิธีชีวิตของคนไทย เช่น ด้านการทํานา การผลิตขนมไทย  
 4. มีสถานที่เผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
คือ เว็บไวต์ 
 5. มีการปรับขั้นตอนการดําเนินการให้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 6. มีโครงการชวนน้องปลูกข้าว ซึ่งเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีแก่นิสิต 
 7. มีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์อาวุโสกับคณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
 
แนวทางเสริม 
 1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โดยจัดแปลหนังสือ (40 ตําหรบัอาหารพ้ืนบ้าน คุณค่าจากภูมิปัญญาไทย) 
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ด้านอาหารพ้ืนบ้านเป็นภาษาต่างๆ สามารถเผยแพร่และสร้างรายได้ให้กับคณะ/ภาควิชา 
 2. มีแผ่นเชิงรุกการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสู่นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศประชาคมอาเซียน ทั้งระดับ
คณาจารย์ นิสติ เยาวชน และเกษตรกร 
 3. คณะควรจดัโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากร ประชาชนที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศ
ไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การนําเสนอค่าผลการประเมินความพึงพอใจ ควรเสนอทั้งค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการสืบสานประเพณีของไทยในการเคารพผู้อาวุโส รุ่นพ่ี และรุ่นน้อง (รวงทองลาทุ่ง) 
 2. มีการลงปฏิบัติจริงภาคสนามทําให้การดํารงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ 
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารได้กํากับติดตามและประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายอย่างจริงจังและต่อเน่ืองตลอดจนมีการ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะ 
 2. ผู้บรหิารได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการบริหารงาน
คณบดี และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอย่างเป็นที่ประจักษ์ 
 
แนวทางเสริม 
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมอย่างทั่วถึง จึงควรมีการสํารวจ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในช่องทางต่างๆท่ีคณะใช้อยู่เป็นประจํา 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
ข้อสังเกต 
 1. การจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่รายงาน ณ วันที่ 29   ตุลาคม 2555 ยังไม่มี
รายละเอียดในเชิงปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามเทคนิค 4 T 
 2. คณะมีการจัดการความรู้ตามพันธะกิจด้านการผลิตบัณฑิตแต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
 1. มีการจัดประชุมรายงานผลการใช้เงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน 
 2. มีการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานภายใน 
 3. มีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบปีละ 4 ครั้ง ตามรายไตรมาส (เกณฑ์ระบุอย่างน้อย 2 ครั้ง) 
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แนวทางเสริม 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบรายงานการใช้เงินตลอดทั้งปี จะได้ทราบรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือนเพ่ือการ
วางแผนการดําเนินการในปีถัดไป 
 2. ควรรายงานผลการแก้ไขตามท่ีคณะกรรมตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
 3. ระบบใหม่เป็นระบบ ERP ซึ่งเริ่มใช้งาน แต่งานการเงินและงบประมาณ ยังต้องทํางานระบบเดิมอยู่ทํา
ให้ต้องทํางาน 2 ระบบ คือ ระบบ ERP และ ระบบเดิม ซึง่ระบบงานที่ดีควรลดงาน ลดเอกสาร และสะดวกต่อการ
ตรวจสอบง่ายขึ้น 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. เมื่อภาควิชาเสนอขอใช้เงินต้องบันทึกการกันเงินตามแผนในระดับ ERP เพ่ือการเงินคณะตรวจสอบอีก
ครั้ง ทั้งน้ีระบบมีการป้องกันการแก้ไขข้อมลู โดยผู้ใช้ระดับคณะเท่าน้ัน 
 2. ไม่มีการรับเงินสดทุกโครงการของคณะ ป้องกันการทุจริตได้ และตรวจสอบได้ง่าย 
 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง 
 1. มีระบบสารสนเทศทีใ่ช้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพที่ดี 
 2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
 3. มีการอบรมทําความเข้าใจการจัดทําการประกนัคุณภาพภายในคณะ และจัดทํา KM ไว้เป็นอย่างดี ทํา
ให้เอกสารการประกันคุณภาพของคณะสมบูรณ์ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของคณะดีขึ้น 

แนวทางเสริม 
 1. เน่ืองจากคณะมีหลายภาควิชา การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการระหว่างภาควิชาจะเป็นประโยชน์ใน
การดําเนินงานของคณะได้อย่างดี 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะเกษตร ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1. กีฏวิทยา  - มีการดําเนินการ
ตามแผน 
 -  แผนกลยุทธ์และตัว
บ่งชี้ชัดเจน 

- - - 

2. เกษตรกลวิธาน  - มีการดําเนินการ
ตามแผนดําเนินการ 

 - ควรมีการดําเนินการ
ติดตามผลตามตัวบ่งชี้
ให้ชัดเจน 

- - 

3. คหกรรมศาสตร์  - มีการดําเนินการ
ตามแผน 
 - แผนกลยุทธ์และการ
ติดตามผลชัดเจน 

- - - 

4. ปฐพีวิทยา  - มีการดําเนินการ
ตามแผน 

- - - 

5. พืชไร่นา  - มีการดําเนินการ
ตามแผนครบทุก 
พันธกิจ 

- - - 

6. พืชสวน  - มีการดําเนินการ
ตามแผน 

- -  - มีโครงการดําเนินการ
มากควรปรับปรุงเฉพาะ
โครงการท่ีมี impact 

7. โรคพืช  - มีการดําเนินการ
ตามแผนครบทุก 
พันธกิจ 

- -  - ควรมีการนําเร่ือง
ติดตามทบทวนแผนเข้า
ท่ีประชุมภาควิชา 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

 - มีการดําเนินการ
ตามแผนครบทุก 
พันธกิจ 

- - - 

9. สัตวบาล  - มีการดําเนินการ
ตามแผนครบทุก 
พันธกิจ 
 
 
 

- - - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

1. กีฏวิทยา  1. มีระบบและกลไก
ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิตท่ี
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีคณาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกใน
สัดส่วนสูงมาก 
3. มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- -  - อาจารย์ท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการมี
สัดส่วนลดลงจึงควรมี
มาตรการหรือแนวทาง
ส่งเสริมและกระตุ้นให้
อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

2. เกษตรกลวิธาน  - มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์และรองรับ
ความต้องการของ
สังคม 

 - ยังไม่มีการ
ดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ เช่นยังไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร, การ
จัดทํา มคอ. ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

-  - ควรมีการจัดทําแฟ้ม
หลักฐานเพ่ือรองรับการ
ตรวจประเมินฯให้
สอดคล้องกับประเภท
และเกณฑ์การประเมิน 

3. คหกรรมศาสตร์  1. มีหลักสูตรท่ี
หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
2. มีระบบและกลไก 
ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิตท่ี
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- -  - อาจารย์ท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
และมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสัดส่วนท่ีน้อยจึง
ควรมีมาตรการหรือ
แนวทางส่งเสริมและ
กระตุ้นให้มีการพัฒนา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

4. สัดส่วนคณาจารย์
ต่อนิสิตสูงถึง 1:15 
5. มีรายวิชาท่ี
ให้บริการหลักสูตรอ่ืน
ท้ังในและนอกคณะท่ี
เป็นท่ียอมรับอย่าง
กว้างขวางและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียน
อย่างมาก 

4. ปฐพีวิทยา  1. รายวิชาท่ีให้บริการ
หลักสูตรอ่ืนท้ังในและ
นอกคณะท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างมากเช่น วิชา 
01009112 ปฐพีวิทยา
เบื้องต้น 
2. มีระบบและกลไกใน
การส่งเสริมให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาไป
นําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - ยังไม่มีการจัดทํา 
มคอ.ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย 

 - มีจํานวนอาจารย์ท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการในสัดส่วนท่ี
น้อยจึงควรมีมาตรการ
หรือแนวทางส่งเสริมให้
อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

5. พืชไร่นา 1. มีระบบและกลไก
การดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการ
ผลิตบัณฑิตท่ีเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 
2. มีคณาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกใน
สัดส่วนสูงมาก 
 
 

- -  - มีจํานวนอาจารย์ท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการในสัดส่วนท่ี
น้อยจึงควรมีมาตรการ
หรือแนวทางส่งเสริมให้
อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

6. พืชสวน 1. มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรท่ี
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพและมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมด้วย 
2. มีสัดส่วนคณาจารย์
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูง 

- -  - การจัดทํา มคอ. ยัง
ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

7. โรคพืช 1. มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ในสัดส่วนท่ีสูงมาก 
2. มีผลงานทาง
วิชาการของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ัง
ระดับชาติและ
นานาชาติจาํนวนมาก 
3. มีนิสิตท่ีได้รับรางวัล
ในการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการจาก
ภายนอกในรอบปี
การศึกษาจํานวนถึง 5 
คน 

- -  - การจัดทํา มคอ. ยัง
ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

1. มีหลักสูตรภาค
พิเศษท่ีเป็นท่ีสนใจ
อย่างมากและได้
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมานาน 
2. มีการดําเนินงาน
และการบริหาร
หลักสูตรท่ีเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. มีสัดส่วนอาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
จํานวนน้อยซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
2. มีจํานวนผลงานทาง
วิชาการในระดับ
บัณฑิตศึกษาน้อย 

-   - ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้นิสิต
บณัฑิตศึกษาท่ีเรียน 
แผน ขมีการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการท่ีมี
การตีพิมพ์เผยแพร่ให้
มากข้ึน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

9. สัตวบาล 1. มีระบบและกลไกใน
การดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนท่ี
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ เช่นสห
กิจศึกษาทําให้มีนิสิต
เข้าร่วมโครงการใน
รอบปีการศึกษา 
จํานวนมากถึง 17 คน 
2. มีนิสิตท้ังระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับ
การยอมรับและไป
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการสู่ภายนอก
จํานวนมาก 

 - การจัดทํา มคอ. ยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1. กีฏวิทยา 1. มีโครงการกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นิสิตจาํนวน
มากและมีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับ
ดีซ่ึงทุกโครงการมีการ
ประเมินผลและ
นําเสนอผู้บริหารทุก
โครงการ 

1. การมีส่วนร่วมของ
นิสิตในงานประกัน
คุณภาพยังมีน้อย 
2.การจัดบริการ/
กิจกรรมร่วมกับศิษย์
เก่ายังมีน้อย 

1. ควรจัดประชมุนิสิต
เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ทําประกันคุณภาพซ่ึง
อาจจะร่วมกับคณะ
หรือหลายๆภาควิชา
รวมกัน 
2. จัดทําช่องทางให้
ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม เช่น 
จัดทําเว็บไซต์ จดหมาย
ข่าววารสารสัมพันธ์ 

- 

2. เกษตรกลวิธาน - 1. ขาดกิจกรรมส่งเสริม
การทําประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 
2. ขาดการบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์
เก่า 

1. ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมให้นิสิตใน
ภาควิชาได้เข้าร่วมและ
ทราบถึงการทําประกัน
คุณภาพโดยอาจ
ร่วมกับคณะ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
ศิษย์เก่าและเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ

1. ควรนําผลการ
ประเมินท่ีได้ประเมิน
แล้วไปปรับใช้ในปี
การศึกษาหน้า 
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ข้อมูลข่าวสาร

3. คหกรรมศาสตร์ 1. ภาควิชาสง่เสริมให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับรางวัลเป็นท่ี
ยอมรับระดับชาติ
จํานวนมาก 

- - - 

4. ปฐพีวิทยา 1. มีช่องทางการส่ง
ข้อมูลข่าวสารโดยตรง
ถึงศิษย์เก่า คือ 
วารสารปฐพี - เคมี
การเกษตรสัมพันธ์ 

- - - 

5. พืชไร่นา 1. มีโครงการศึกษาดู
งานในรายวิชาเพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
จํานวนมาก 

- - - 

6. พืชสวน 1. มีการส่งเสริมให้
นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้
ในกิจกรรมนิสิตได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

- - - 

7. โรคพืช 1. ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของภาควิชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

- - - - 

9. สัตวบาล 1. มีกิจกรรมท่ีทํางาน
ร่วมกันระหว่างนิสิต 
ภาครัฐและเอกชนซ่ึง
ส่งเสริมทักษะด้านสัตว
บาลได้เป็นอย่างดี 

1. ควรเน้นให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ 

1. ควรจัดประชมุ
ผู้แทนนิสิตเรื่องการ
ประกันคุณภาพซ่ึง
อาจจะจัดร่วมกับคณะ
ในการใช้การประกัน
คุณภาพในการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ 
 

1. ควรเขียนอธิบาย 
SAR 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

1. กีฏวิทยา 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียน
การสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
3. มีงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติจํานวน
มาก 

- - - 

2. เกษตรกลวิธาน 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - - 

3. คหกรรมศาสตร์ 1. มีระบบและกลไกใน
การพัฒนางานวิจัยท่ีดี
และต่อเนื่อง 

- - - 

4. ปฐพีวิทยา 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 

- - 1. ควรมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัย
ประจําภาควิชาเพ่ือทํา
หน้าท่ีจัดการความรู้
รวบรวมเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
2. ควรติดตามและ
ประเมินผลพันธกิจด้าน
การวิจัยให้ครบถ้วน 
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5. พืชไร่นา 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติจํานวน
มาก 

- - 1. ควรติดตามและ
ประเมินผลพันธกิจด้าน
การวิจัยให้ครบถ้วน 

6. พืชสวน 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติจํานวน
มาก 

- - 1. ควรติดตามและ
ประเมินผลพันธกิจด้าน
การวิจัยให้ครบถ้วน 

7. โรคพืช 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีศักยภาพในการจด
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรผลงานวิจัย
จํานวน 7 เร่ือง 

- - 1. ควรติดตามและ
ประเมินผลพันธกิจด้าน
การวิจัยให้ครบถ้วน 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

1. มีระบบและกลไกใน
การพัฒนางานวิจัยท่ีดี
และต่อเนื่อง 
2. เป็นการวิจัยท่ีให้
ความสําคัญกับ
เกษตรกร ซ่ึงเป็น

1. มีจํานวนทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอก
น้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

- 1. ควรมีการแสวงหา
ทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอกเพิ่มมากข้ึน 
2. ควรสนับสนุนให้มี
การย่ืนจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรมากข้ึน 
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บุคลากรเป้าหมายจาก
การพัฒนาโดยตรง 
3. สามารถนําองค์
ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัย และนําไปเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม เช่น สื่อ 
electronic และส่ือ
สังคมออนไลน์ 

9. สัตวบาล 1. มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยัท้ัง
ภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
นานาชาติจาํนวนมาก 

- - 1. ควรติดตามและ
ประเมินผลพันธกิจด้าน
การวิจัยให้ครบถ้วน 
2. ควรมีการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการวิจัย
ตามที่ได้กําหนดบทบาท
และหน้าท่ีไว้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. กีฏวิทยา - - - - 

2. เกษตรกลวิธาน 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม
ระบบ 

- - - 

3. คหกรรมศาสตร์ - - - 1.ขาดระบบการ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการ 
(5.1-4) ท่ีชัดเจนเพื่อ
เชี่อมโยงผลต่อใน(5.1-
5) 
2.ควรอธิบายผลการ
ดําเนินงานให้ชัดเจน
สอดคล้องกับหลักฐาน 

4. ปฐพีวิทยา 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม

- - 1.ควรอธิบายผลการ
ดําเนินงานให้ชัดเจน
สอดคล้องกับหลักฐาน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
283 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ระบบ 2.ควรรายงานผลการ
ดําเนินงาน จาก
คณาจารย์ทุกท่านท่ี
ให้บริการวิชาการใน
ภาคฯให้ครบถ้วนเพ่ือ
สะท้อนผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม
ท้ังหมด 

5. พืชไร่นา 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม
ระบบ 

- - - 

6. พืชสวน 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม
ระบบ 

- - - 

7. โรคพืช 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม
ระบบ 

- - - 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

- - 1.ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอน (5.1-5)  
2.ควรมีการสํารวจ
ความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือประกอบ
กําหนดทิศทางและ
จัดทําแผนการบริการ
วิชาการตามจุดเน้น
ของคณะ (5.2-1) 
3.ควรมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ระบบและกลไกหรือ

1.ควรเปิดช่องทางเพ่ือ
สํารวจความต้องการ
ของชุมชนหรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจดัทํา
แผนการบริการทาง
วิชาการเช่น ผ่าน
เว็บไซต์ของภาควิชาฯ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 
284 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ (5.2-4) 

9. สัตวบาล 1.มีระบบและกลไก
การบริการแก่สังคม
และดําเนินการตาม
ระบบ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. กีฏวิทยา 1. มีการบูรณาการด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตครบถ้วน 

- - - 

2. เกษตรกลวิธาน - 1. กิจกรรมด้านการสืบ
สานวัฒนธรรมยังมีน้อย

1. ควรเพ่ิมกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้
ครอบคลุมด้านการ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมให้มากข้ึน 

- 

3. คหกรรมศาสตร์ 1. มีการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้บรรจุไว้ใน
รายวิชาเรียน 

- - - 

4. ปฐพีวิทยา 1. มีการบูรณาการด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตครบถ้วน 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

1. กีฏวิทยา -  - ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 
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2. เกษตรกลวิธาน  - ภาควิชาสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและ
เสนอความคิดเห็นใน
การดําเนินงานของ
ภาควิชาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 - ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

3. คหกรรมศาสตร์ - - ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศ 

4. ปฐพีวิทยา ภาควิชาได้จัดให้มี
ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ดูแลอาจารย์ใหม่
เพ่ือให้สามารถทํางาน
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

5. พืชไร่นา ภาควิชามีการ
บริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลโดยเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมท้ัง
จากคณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใน
การดําเนินงาน 

ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

6. พืชสวน - ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

7. โรคพืช - ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

ภาควิชาได้ให้บุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนทําการ
ประเมินผลการ

- - ควรมีการพัฒนาระบบ
ให้ใช้งานได้สะดวกต่อ
การใช้งาน 
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ดําเนินงานของหัวหน้า
ภาควิชาฯ และทําการ
สรุปแบบประเมิน
เพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับรับทราบ และ
หัวหน้าภาควิชานําไป
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานต่อไป 

9. สัตวบาล -  - ควรมีการพัฒนาแผน
สารสนเทศระดับ
ภาควิชา 

ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยง 
(ERM 8) ของ
มหาวิทยาลัย 

 - 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

1. กีฏวิทยา - - - - 

2. เกษตรกลวิธาน - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

3. คหกรรมศาสตร์ - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

4. ปฐพีวิทยา - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

5. พืชไร่นา - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
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บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

6. พืชสวน - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

7. โรคพืช - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

- - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

9. สัตวบาล - - -  - ควรจัดทําแนว
ทางการหารายได้ส่วนท่ี
ประมาณการเพ่ิม ให้มี
ความชัดเจนและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. กีฏวิทยา มีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับภาควิชา (Drop 
Box) 

ขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดให้นิสิตผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

ควรมีการเผยแพร่
รูปแบบของระบบ
สารสนเทศระหว่าง
ภาควิชาของคณะ
เกษตร 

2. เกษตรกลวิธาน - 1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ

- 
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การศึกษา
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

3. คหกรรมศาสตร์ - 1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 เร่ืองคู่มือตัว
บ่งชี้สําหรับหน่วยงาน
ย่อยของภาควิชาควร
ระบุองค์ประกอบท้ัง 9 
องค์ประกอบให้
ครบถ้วน 

4. ปฐพีวิทยา - 1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

เพ่ิมหลักฐานในตัวบ่งชี้
ท่ี 2 แผนการ
ดําเนินงานด้านประกัน
ในแผนประจําปี 2555 

5. พืชไร่นา มีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับภาควิชา (Web 
page) 

1. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

ควรมีการเผยแพร่
รูปแบบของระบบ
สารสนเทศระหว่าง
ภาควิชาของคณะ
เกษตร 

6. พืชสวน - 1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน

- 
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ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คุณภาพ

7. โรคพืช - 1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

- 

8. ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์
เกษตร 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะ
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการ ตามพันธ
กิจของคณะ 

ขาดระบบสารสนเทศท่ี
ให้ข้อมูลในการ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 

เพ่ิมหลักฐานในตัวบ่งชี้
ท่ี 2 แผนการ
ดําเนินงานด้านประกัน
ในแผนประจําปี 2555 

9. สัตวบาล มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1. ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดให้นิสิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

เพ่ิมหลกัฐานในตัวบ่งชี้
ท่ี 2 แผนการ
ดําเนินงานด้านประกัน
ในแผนประจําปี 2555 
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บทที่ 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร ตามรอบปีการศึกษา 2553 คณะ
เกษตร ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยแผนฯ 
ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ครั้งที่ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2555  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 
กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 11 กิจกรรม ยังไม่ได้ดําเนินการ 0 กิจกรรม 
 
 

 



NO. สปค.01

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

หน่วยงาน  คณะเกษตร (....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ปรับปรุงครั้งที่ 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผู้กํากับดูแล 7.2 ผู้ปฏิบัติงาน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน (ฝ่ายบริหาร)

1 การติดตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ

ราชการคณะ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ที่กําหนด 4 ยุทธศาสตร์ 18

 กลยุทธ์ 37 โครงการ และ 46 ตัวบ่งชี้

(ควรใช้รหัสกํากับไว้กับยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ

เพื่อช่วยในการสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายขึ้น)

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

2 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามที่คณะ

กําหนด

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

2. การเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ)

3 ควรกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ให้ชัดเจน และ

ติดตามการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อน

การประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายวิชาการ

- ประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 10,000 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิชาการ

4 ควรหากลยุทธ์ที่มาขับเคลื่อนให้มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่

เน้นการวิจัยให้เพิ่มขึ้น เช่น การทําความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน

การทําวิจัย

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกระดับบัณฑิตศึกษา

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ระดับบัณฑิตศึกษา

มีผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มขึ้น 5%

100,000 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิชาการ

5 ควรมีระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ โดยอาจจัดตั้งเป็นรูปของคณะกรรมการให้ควมช่วยเหลือแนะนํา

 การส่งเสริมและสนับสนุน กําหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน 

รวมทั้งติดตามให้ข้อเสนอแนะแก่คณะจารย์และผู้บริหารคณะ เป็นต้น

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

มอบเจ้าหน้าที่บุคลากร

ดําเนินการ

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

- 1. แผนพัฒนาบุคลากร (career path) 

และพัฒนาสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

2. เตรียมการสําหหรับบุคลากรในการ

พัฒนาทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

100,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

3. การพัฒนานิสิต (ฝ่ายกิจการนิสิต)

6 ควรจัดพื้นที่การทํากิจกรรมของนิสิตให้เพียงพอ และสร้างบรรยากาศ 

เอื้อต่อการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์

การเรียนรู้

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

สร้างห้องศูนย์เรียนรู้คณะ

เกษตร ชั้น 3 อาคารวชิรา

นุสรณ์

- - มีนิสิตใช้ศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 500 คน/

ปีการศึกษา

- คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต

5. การบริการวิชาการ (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

7 ควรวางแผนเพื่อติดตามผลจากการให้บริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 

เพื่อนําผลมาใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการในปีต่อไป และมีการ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริกาวิชาการที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

การประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ

เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ

คณะเกษตร

- 1.)  มีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง 2.) มี

การติดตามผลการดําเนินงานของฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3.) 

มีการทบทวนผล และวางแผนการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดการดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง

30,000 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ

คณะกรรมการ

วิจัยและบริการ

วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

126,000การประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรเป็น

กลไกในการขับเคลื่อน

1. โครงการพัฒนาและ

ติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร ประจําปี

งบประมาณ 2556

2. โครงการพัฒนากลยุทธ์

การบริหารงานคณะเกษตร

1. การประชุม

คณะกรรมการประจํา

คณะเกษตร

2. การประชุมผู้บริหาร

คณะเกษตร

3. การประชุมกลุ่มย่อย

ผู้บริหารและบุคลากร

สํานักงานฯ คณะเกษตร

1. ประชุมไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี

2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจําปี

คณบดี

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

6. งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา (ข้อเสนอแนะ) 2. การวิเคราะห์

ตนเอง

3. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง

์

3.1 ชื่อโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการ

้ไ ั ์

3.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคล้องกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

์

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556
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6. งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา (ข้อเสนอแนะ) 2. การวิเคราะห์

ตนเอง

3. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง

์

3.1 ชื่อโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการ

้ไ ั ์

3.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคล้องกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

์

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฝ่ายบริหาร)

8 เอกสารที่แนบเพื่อเสนอผลการดําเนินงานควรนําเสนอโครงการที่เป็น

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ที่เสนอมาเป็นรวม

กิจกรรมทั้งหมด หรือสรุปภาพขององค์ประกอบนี้

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

ตรวจสอบการจัดทํา

เอกสารประกอบการ

ตรวจประเมินให้เป็น

โครงการที่เป็นการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เท่านั้น

- - - - คณบดี รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

9 การเผยแพร่กิจกรรมตามองค์ประกอบนี้ โดยเป็นภาพเคลื่อนไหวผ่านทาง

เว็บไซต์

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

รวบรวมกิจกรรมของคณะ

เป็นภาพเคลื่อนไหวและ

เพิ่มการนําเสนอทาง

เว็บไซต์

โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ 

ไทย-อังกฤษ คณะเกษตร

- เว็ปไซต์ ไทย-อังกฤษ ของคณะเกษตร 200,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ

และประชาสัมพันธ์

10 ควรมีการเผยแพร่สาธารณชนเพิ่ม โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่าง

การเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่

สถาบันพระมหากษัตรย์มีต่อคณะเกษตรในเว็บไซต์ของคณะ

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

รวบรวมกิจกรรมของคณะ

การเกษตรเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์

และเพิ่มการนําเสนอทาง

เวบ็ไซต์

11 การประเมินความพึงพอใจ ควรนําเสนอระดับความพึงพอใจโดยระบุ

ค่าเฉลี่ย พร้อมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมแต่ละข้อ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตร

วัดเป็น 5,4, 3, 2, 1 (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ)

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

ชี้แจงวิธีการประเมินและ

การแปรความหมาย แก่

หัวหน้าโครงการ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร

- - - - คณบดี รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

7. การบริหารจัดการ (ฝ่ายบริหาร)

12 การถ่ายทอดกลยุทธ์และแผนดําเนินงานจากคณะไปสู่ผู้บริหาร

ระดับกลาง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้

การติดตามประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

ใช้การประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ

เกษตรเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาและ

ติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร ประจําปี

งบประมาณ 2556

- ประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี 126,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

13 ควรกระตุ้มให้คณะและหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้

ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ตลอดจนมีแหล่งจัดเก็บความรู้เพื่อเผยแพร่ อันส่งผล

ต่อชื่อเสียงของคณะในระยะยาวอย่างมั่นคง

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

1. รวบรวมข้อมูล

2. จัดหาพื้นที่เพื่อรวบรวม

ผลงาน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล

อันส่งผลต่อชื่อเสียงของ

คณะเกษตร

- สร้างแหล่งเรียนรู้ ประวัติ และชื่อเสียง

ของคณะเกษตร ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง

1,000,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

14 ควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อย่างต่อเนื่อง

จนสามารถนําไปใช้อย่างได้ผล

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

จัดทําแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการ

บริหาร

โครงการพัฒนาระบบการ

ตัดสินใจเพื่อการบริหาร

จัดการ

- ระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้

ในการติดตามงาน จํานวน 2 ระบบ

500,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

15 การจัดการบริหารความเสี่ยง ขาดความติตดามตัวชี้วัด ความเสี่ยง เพื่อ

ประเมินสถานการณ์

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

ใช้การประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ

เกษตรเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาและ

ติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตร ประจําปี

งบประมาณ 2556

- ประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี 126,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร
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3. แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง

์

3.1 ชื่อโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการ

้ไ ั ์

3.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคล้องกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

์

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556

8. การเงินและงบประมาณ (ฝ่ายบริหาร)

16 ควรจัดประเภทรายรับตามหมวดหมู่ ตามประเภทของเงินที่รับเป็นรายได้

 จําแนกเป็นรายเดือนจําแนกตามบัญชี เช่น เงินวิจัย เงินโครงการอบรม 

เงินค่าเช่าห้องประชุม ฯลฯ เพื่อเป้นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ 

และการวางแผนในอนาคตได้ ทั้งการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และ

วางแผนระยะเวลาการทํากิจกรรม

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

ประชุมหารือแนวทางการ

ดําเนินงานการเงินและ

พัสดุ เช่น แผนการ

ปฏิบัติงาน การกระจาย

งาน การจ้างนิสติช่วยงาน

โครงการบริหารจัดการ

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายและ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

- 1. มีการใช้และรายงานผลการใช้เงินได้

ตรงตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดหา

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

384,000 คณบดี รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

17 ควรเพิ่มการวิเคราะห์ความสอดคล้องรายรับ-รายจ่ายแต่ละประเภท ว่า

เป็นตามแผน ตามนโนบายที่กําหนดหรือไม่ และควรวิเคราะห์ความลึดลง

ไปในแต่ละประเภท โครงการ พร้อมเสนอแนวทางการจัดสรรในอนาคต 

โดยคํานึงสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย จากเอกสารที่เสนอมามีการ

เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ระบุมีเงินเหลือขาด ตามเอกสาร 8.1-5-4 

และวิเคราะห์ระบุสาเหตุ โดยภาพรงม เช่น ระบุ ขาดทุน ติดลบ เป็นผล

มาจากเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี เสนอว่า ควรของบประมาณเพ่ม รับนิสิต

เพิ่ม และปรับเทคโนโลยีสารสนเทศให้คล่องตัว

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

18 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เจ้าหน้าที่ต้องทํางานมากคือ ทํา 3

 หน้าที่ ได้แก่ ทาํบัญชีสําเร็จรูป ทําการตรวจเช็ค (cross check) 

ระหว่างคณะกับภาควิชา และทํารายงานไตรมาส (4 ครั้ง ต่อปี) ดังนั้น 

ควรจัดหาระบบที่ช่วยการปฏิบัติงาน และพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร และจัดหาจํานวนบุคลากรได้สอดคล้องกับปริมาณงาน

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

19 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ (KM) ตามกลยุทธ์ของคณะให้

หลากหลายวิธีมากขึ้น เพื่อเพิ่มควมสําเร็จของโครงการได้มากกว่า ร้อย

ละ 25 ตามเอกสาร 9.1-5-1

สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

1. สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ภายในองค์กร

2. กําหนดแนวทางการ

จัดการความรู้ภายในองค์กร

โครงการการจัดการองค์

ความรู้ คณะเกษตร

 - ถ่ายทอดไปยัง

ภาควิชาฯ

 - สร้างแหล่งจัดเก็บ

ความรู้เพื่อเผยแพร่

1. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "การจัด

กิจกรรมการจัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน" แก่บุคลากรคณะเกษตร อย่าง

น้อย 1 กิจกรรม

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัด KM ได้เป็นอย่างดี

คณบดี รองคณบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ

และประชาสัมพันธ์

20 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ควรมีการสรุปผลเป็นข้อความโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จากตาราง เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ที่เด่นและอัตลักษณ์ที่ต้อง

พัฒนาปรับปรุง (9.1-7-2) โดยเฉพาะควมสามารถในการคิดวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้ด้วย

ตนเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดให้เห็นในแต่ละเดือน กรณีจุดที่ควรพัฒนา กับข้อเสนอแนะไม่สอดคล้องกันให้จัดทําแนวทางการแก้ไขทั้ง 2 รายการ

คําอธิบาย

          ช่องที่ 1 สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ช่องที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ช่องที่ 3 หน่วยงานวิเคราะห์ตนเองว่า สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือมีการดําเนินการแล้ว

          ช่องที่ 4 หน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ช่องที่ 4.1 ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) หมายถึง กิจกรรมประจําปีการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได้

          ช่องที่ 4.2 ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ หมายถึง กระบวนการย่อยในการดําเนินงานให้ได้ตามภารกิจ หรือให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล

                       ทั้งนี้ในช่องที่ 4.1 และ 4.2 หน่วยงานจะแสดงข้อมูลส่งมาที่สํานักประกันคุณภาพ หรือจะจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินฯ ก็ได้

          ช่องที่ 5 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) เพื่อใช้ในการรายงานความกา้วหน้า

          ช่องที่ 6 ช่วงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน



สปค.02

  คณะเกษตร (บทสรุปผู้บริหาร) (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

  รายงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

  ปรับปรุงครั้งที่     1

8.1 

ผู้กํากับดูแล

8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1 75%

2. การเรียนการสอน

การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การประชุมคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการ

- ประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 2 100% 10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมกา

รวิชาการ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ระดับบัณฑิตศึกษา

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับ

บัณฑิตศึกษา

มีผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 5%

2 100% 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมกา

รวิชาการ

มอบเจ้าหน้าที่บุคลากรดําเนินการ โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

- 1. แผนพัฒนาบุคลากร (career 

path) และพัฒนาสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ

2. เตรียมการสําหหรับบุคลากร

ในการพัฒนาทางวิชาการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70

1 50% 100,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

7. 

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมาย

เหตุ

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554

คณะเกษตร

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

2. โครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์)

3. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

5. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. ร้อยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

126,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อน

1. โครงการพัฒนาและติดตามผล

การดําเนินงาน คณะเกษตร 

ประจําปีงบประมาณ 2556

2. โครงการพัฒนากลยุทธ์การ

บริหารงานคณะเกษตร

1. การประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเกษตร

2. การประชุมผู้บริหารคณะ

เกษตร

3. การประชุมกลุ่มย่อย

ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงาน

ฯ คณะเกษตร

1. ประชุมไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี

2. สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปี



8.1 

ผู้กํากับดูแล

8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน

7. 

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมาย

เหตุ

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

2. โครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์)

3. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

5. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. ร้อยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

3. การพัฒนานิสิต

สร้างห้องศูนย์เรียนรู้คณะเกษตร

 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์

- - มีนิสิตใช้ศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 

500 คน/ปีการศึกษา

2 100% - คณบดี ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต

5. การบริการวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการวิจัย

และบริการวิชาการเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อน

การประชุมคณะกรรมการวิจัย

และบริการวิชาการคณะเกษตร

1.)  มีการประชุมอย่างน้อย 5 

ครั้ง 2.) มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3.) 

มีการทบทวนผล และวางแผน

การบริการวิชาการเพื่อให้เกิด

การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

1 75% 30,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย

และบริการ

วิชาการ

คณะกรรมกา

รวิจัยและ

บริการ

วิชาการ

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร

ประกอบการตรวจประเมินให้เป็น

โครงการที่เป็นการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้น

- - - 1 25% - คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ

รวบรวมกิจกรรมของคณะเป็น

ภาพเคลื่อนไหวและเพิ่มการ

นําเสนอทางเว็บไซต์

โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ ไทย-

อังกฤษ คณะเกษตร

- เว็ปไซต์ ไทย-องักฤษ ของคณะ

เกษตร

1 25% 200,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ

และ

ประชาสัมพัน

์รวบรวมกิจกรรมของคณะ

การเกษตรเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเพิ่มการ

นําเสนอทางเว็บไซต์

1 50%



8.1 

ผู้กํากับดูแล

8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน

7. 

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมาย

เหตุ

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

2. โครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์)

3. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

5. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. ร้อยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

ชี้แจงวิธีการประเมินและการ

แปรความหมาย แก่หัวหน้า

โครงการ ในการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

- - - 1 50% - คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ

7. การบริหารจัดการ

ใช้การประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาและติดตามผล

การดําเนินงาน คณะเกษตร 

ประจําปีงบประมาณ 2556

- ประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี 1 75% 126,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

1. รวบรวมข้อมูล

2. จัดหาพื้นที่เพื่อรวบรวมผลงาน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลอันส่งผลต่อ

ชื่อเสียงของคณะเกษตร

- สร้างแหล่งเรียนรู้ ประวัติ และ

ชื่อเสียงของคณะเกษตร ได้ไม่

น้อยกว่า 2 ช่องทาง

1 100% 1,000,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

จัดทําแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

โครงการพัฒนาระบบการ

ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ

- ระบบข้อมูลด้านการบริหาร

จัดการเพื่อใช้ในการติดตามงาน 

จํานวน 2 ระบบ

1 25% 500,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ใช้การประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาและติดตามผล

การดําเนินงาน คณะเกษตร 

ประจําปีงบประมาณ 2556

- ประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี 1 75% 126,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

8. การเงินและงบประมาณ

ประชุมหารือแนวทางการ

ดําเนินงานการเงินและพัสดุ เช่น 

แผนการปฏิบัติงาน การกระจาย

งาน การจ้างนิสิตช่วยงาน

โครงการบริหารจัดการ

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การเงินและพัสดุ

- 1. มีการใช้และรายงานผลการใช้

เงินได้ตรงตามแผนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจใน

การจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

2 100% 384,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร



8.1 

ผู้กํากับดูแล

8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน

7. 

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมาย

เหตุ

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

2. โครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์)

3. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

5. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. ร้อยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการความรู้ภายในองค์กร

2. กําหนดแนวทางการจัดการ

ความรู้ภายในองค์กร

โครงการการจัดการองค์ความรู้ 

คณะเกษตร

 - ถ่ายทอดไปยังภาควิชาฯ

 - สร้างแหล่งจัดเก็บความรู้เพื่อ

เผยแพร่

1. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "การ

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

ภายในหน่วยงาน" แก่บุคลากร

คณะเกษตร อย่างน้อย 1 กิจกรรม

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในการจัด KM ได้เป็นอย่างดี

1 75% 50,000 คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ

และ

ประชาสัมพัน

ธ์

คําอธิบาย

          ช่องที่ 1 หน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 4)

          ช่องที่ 2 โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) หมายถึง กิจกรรมประจําปีการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได้ 

                   (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 4.1)

          ช่องที่ 3 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ หมายถึง กระบวนการย่อยในการดําเนินงานให้ได้ตามภารกิจ หรือให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล (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 ให้พิจารณาจากกจิกรรมภายใต้โครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นต่อกิจกรรมทั้งหมด

          ช่องที่ 7 งบประมาณที่ใช้จริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่กําหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ช่องที่ 7)

          ช่องที่ 8 กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

                       8.1 ผู้กํากับดูแล  หมายถึง  ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

                       8.2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรม

          ช่องที่ 9 หมายเหตุ เป็นการระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร ตามผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ 
โดยตรงต่อคณะเกษตร และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

ประธานคณะกรรมการ ...................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองประธานคณะกรรมการ ...................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์)

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ ...................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.มิง่ขวัญ มิ่งเมือง)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ ...................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการและเลขานุการ ...................................... (นางกัลยาณี รัตนวราหะ)

สํานักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ ...................................... (นางสาววัชรี  จันทร์จํานงค์)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 มิถนุายน 2556
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเกษตร ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะเกษตร ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 
31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 23 คน 
  คณะเกษตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 
ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน
เฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี  
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ 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 และ
แผนดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 4.52 4.60 4.75 4.75 4.52 4.66 ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสติ  

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

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั  5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก.
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

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 ดมีาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 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 - 4.88 4.88 5.00 5.00 4.88 4.98 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.96 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 
 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณบดีและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างเคร่งครัด จนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาหลายโครงการ 

2. มีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร
นานาชาติ ครอบคลุมความต้องการของชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

3. คณาจารย์มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ มีศักยภาพในการสอนและการวิจัยสูง 
ช่วยเหลือดูแลให้คําปรึกษานิสิตเป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบอาจารย์พ่ีเล้ียง สําหรับอาจารย์
ใหม่  

4. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือ
ต่อการเรียนในช้ันปีที่สูงข้ึน และเสริมทักษะสู่สากล 

5. มีบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทําให้ผลการดําเนินงานของคณะมีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริม 
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1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทาง
ความต้องการของชาติ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเป้าได้ชัดเจน 

2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การ

จัดการความรู้ ยังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ท่ีเน้นด้านการเรียนการสอนสะท้อน
ถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
และการทวนสอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผล
การดําเนินงานของภาควิชา ซ่ึงอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 

2. ควรมีการประสานงานกับวิชาพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรให้คณะเกษตร จัดทํารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความ

เป็นเกษตรไทย ให้กับนิสิตทุกคณะได้เรียน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 คณะเกษตร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน พบว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล มีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะ ด้วย
การจัดทําแผนกลยุทธ์และการกําหนดทิศทางดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ ที่เหมาะสมกับบริบท 
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความสําคัญ เป็นที่พ่ึงพาทางการเกษตรที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยมี
ระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล มีหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนนิสิต การประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและ
ตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการในสังคม   
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 5 โครงการ/กิจกรรม อยู่
ระหว่างดําเนินงาน 9 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 
2. โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานคณะเกษตร 
3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
4. การประชุมคณะกรรมการวิชัยและบริการวิชาการคณะเกษตร 
5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของคณะเกษตร 
6. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 
7. โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ 
8. โครงการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของคณะเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 
9. โครงการจัดการความรู้องค์ความรู้ของคณะเกษตร 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทั้งหมด 36 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉล่ีย 4.70 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัว
บ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทร์ที่  24 มิถุนายน พ.ศ.2556 
เวลา 08.30 - 09.00 น.      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการ 
   ประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะ 
   เกษตร 
เวลา 09.00 – 09.45 น.     ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจง 
   วัตถุประสงค์และ แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป ี
   การศึกษา 2555 
     ผู้บริหารคณะเกษตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา    
                                          2555 ในประเด็นหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการ
ประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 09.45 - 10.00 น.       คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.00 - 12.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  (แบ่งเปน็ 2 ห้อง) ดังนี้ 

ห้องที่ 1 
• เวลา 13.00 – 13.30 น.  กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิษย์เก่า(ป.ตร ี2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน) จํานวน 4 คน 

   และผู้ใช้บณัฑิตจากภายนอก มก.จํานวน 2 คน  
• เวลา 13.30 – 14.00 น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตทกุระดับ จํานวน 7 คน 

   ปริญญาตร ี4 คน ปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 1 คน 

ห้องที่ 2 
• เวลา 13.00 – 13.30 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  จํานวน  5 คน 
• เวลา 13.30 – 14.00 น.  กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 5 คน 

เวลา 14.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 
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วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.       คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
เวลา 13.00 – 15.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯร่วมกัน พร้อม 
  เตรียมนําเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะเกษตร 
เวลา 15.30 – 16.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
   ภายในให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตร รบัทราบ  
วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ
คณะเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
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4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร  ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 
  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.74 4.73
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.74 4.74 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.91
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี)้  4.92 4.92 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)   4.37 4.35 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที่ 12 4.45 4.43
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน N/A >3.51 4.11 4.11 4.11 4.11

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต    4.68 4.66 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
เงื่อนไข 1

5 5 118.5 71.60 118.5 71.60 5.00 5.00

165.5 165.5 
2.3 อาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหนง่

ทางวิชาการ 
ร้อยละ 
เงื่อนไข 1

5 5 50 30.21 50.0 30.21 5.00 5.00
165.5 165.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 5 5 6 6 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00



 13
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการ
เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 0 138 81.18 138 81.18 4.06 4.06

170 170 
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 232 232 
  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน 236 236 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้
งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน 138 138 

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 52 52 
  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์

ทหาร ลาอุปสมบท 
คน 2 2 

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 32 32 

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์
ทํางาน 

คน 8 8 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี
โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

>4.15 >4.15 4.30 4.12 4.30 4.12

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ >30 >25 43.25 34.06 43.25 34.06 5.00 5.00

127 127 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 127 127 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน 17 8.50 17 8.50

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมี

ผลงาน 37 27.75 37 27.75
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน 7 7.00 7 7.00

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ >50 >50 18.25 101.39 18.25 101.39 5.00 5.00

18 18 

  จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 18 18 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 9 2.25 9 2.25

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 16 16.00 16 16.00

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 4.51 4.51 881.50 5.33 881.50 5.33 4.44 4.44

165.50 165.50 
  อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 1.0 0.0 1.0 0.00
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 29.0 58.0 29.0 58.00
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 53.5 267.5 53.5 267.50
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.0 0.0 0.00
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 7.0 21.0 7.0 21.00
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 
คน 25.0 150.0 25.0 150.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 2.0 6.0 2.0 6.00
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.0 40.0 8.0 40.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30.5 244.0 30.5 244.00
  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน 0.0 0.0 0.0 0.00
  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน 0.0 0.0 0.0 0.00
  ศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน 9.5 95.0 9.5 95.00

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา

และบรกิารดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย    4.12 4.10
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวิจยัประจาํ 

สัดส่วน 27000 27000 104,380,838 642,343.62 104,380,838 642,343.62 5.00 5.00
162.50 162.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 5 5 66.75 39.9 67.25 40.1 5.00 5.00

167.50 167.5 
  จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน 165.50 165.50 
  จํานวนนักวิจัยทัง้หมด คน 2.00 2.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 66 16.50 68 17.00

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

  3 2.25 3 2.25
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล
สากล ISI และ Scopus 

  48 48.00 48 48.00

6 
(สมศ.) 

งานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 5 5 12 7.16 12 7.16 1.79 1.79
168 168 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 10 10 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง 2 2 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 9.75 5.82 9.50 5.67 2.91 2.84
167.5 167.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง 6 1.50 5 1.25 

  ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 7 5.25 7 5.25

  ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหนง่ทางวชิาการ 

เรื่อง 3 3.00 3 3.00

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
8 

(สมศ.) 
ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 5 5 37.00 59.68 50.00 86.21 5.00 5.00

62.00 58.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 16 6 
  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เรื่อง 2 5 
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เรื่อง 37 39 

    
  - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 
เรื่อง 62 58 

    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 4 4 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ 4.98 4.98
7.1 ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปกีารศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการประเมิน
 (เต็ม 5)  

2555 2556 กษ. กรรมการ กษ. กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)ตัวหาร ตัวหาร 
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่อง
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน >3.51 >3.51 4.88 4.88 4.88 4.88

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.96 4.96
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน >4.15 >4.15 4.91 4.91 4.91 4.91
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก   
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นพัฒนาคณะโดยมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 

จนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากข้ึน  
แนวทางเสริม 
1. คณะอาจต้องมีการเขียนแนวปฏิบัติ (Work Instruction) สําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการ

ติดตามการดําเนินงานของคณะ  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.68
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.66 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีหลักสูตรที่ดีและหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

หลักสูตรนานาชาติ ครอบคลุมความต้องการของชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 
2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ อีกทั้งมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับใน

วงการวิชาชีพเป็นอย่างมากจนสามารถชี้นําสังคมได้เป็นอย่างดี 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านวิชาชีพเกษตรในอนาคต และทิศทาง
ความต้องการของชาติ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเป้าได้ชัดเจน 

2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดความสําเร็จของแผนดําเนินการในประเด็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต อาจยังไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การ

จัดการความรู้ ยังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยต้อง
เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งมีการประเมินผล
การดําเนินงานที่สะท้อนผู้เรียน/บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านวิชาชีพ 

2. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่เน้นด้านการเรียนการสอนที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
และการทวนสอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาพรวมของคณะที่เกิดจากผล
การดําเนินงานของภาควิชา ซ่ึงอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนใน มคอ.3 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 

3. คณะควรจัดห้องเอนกประสงค์เพิ่มเติมให้กับนิสิต โดยอาจแยกเป็นสัดส่วน และสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบท่ัวกัน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบและกลไกที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตอย่างเด่นชัด อีกทั้งมีการดําเนิน
กิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตสู่สากล รวมทั้งสนับสนุนให้
นิสิตดําเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ  

2. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรมช่วยเหลือพร้อมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือ
ต่อการเรียนในช้ันปีที่สูงข้ึน และเสริมทักษะสู่สากล 
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แนวทางเสริม 
1. คณะอาจต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานในด้านการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตในระดับ

หลักสูตร เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม รวมทั้งมีนโยบายและ
มอบหมายความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับหลักสูตร ภาควิชา และคณะ  

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียน มีโครงการพ่ีช่วย

น้อง โดยการติว 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีการยื่นจดทะเบียนจํานวนมาก 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยสูง สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกอยู่ในเกณฑ์สูง มีความเช่ียวชาญในการวิจัยสามารถเผยแพร่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีบทสรุปผลการดําเนินงานวิจัยที่สะท้อนถึงความสําเร็จของการดําเนินตามนโยบายและ

ทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย  
  
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีการบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่เด่นชัด 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการของทั้งคณะ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการดําเนินงานการบริการวิชาการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ข้อสังเกต 
1. ไม่มีการรายงานโครงการพัฒนาวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพการ

ให้บริการทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
กิจกรรมนิสิตได้อย่างดี 

2. ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
3. เน้นบูรณาการด้านวัฒนธรรมที่เป็นวิธีชีวิตของคนไทย เช่น ด้านการทํานา การผลิตขนมไทย 
4. มีสถานที่เผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ ผ่านเทคโนโลยีที่

ทันสมัย คือ เว็บไซต์ 
5. มีการปรับข้ันตอนการดําเนินการให้ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
6. มีโครงการชวนน้องปลูกข้าว ซ่ึงเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีแก่นิสิต 
7. มีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์อาวุโสกับคณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในการ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
  แนวทางเสริม 

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โดยจัดแปลหนังสือ (40 ตําหรับอาหารพ้ืนบ้าน คุณค่าจากภูมิปัญญา
ไทย) เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านอาหารพ้ืนบ้านเป็นภาษาต่างๆ สามารถเผยแพร่และ
สร้างรายได้ให้กับคณะ/ภาควิชา 
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2. มีแผนเชิงรุกการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสู่นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศประชาคมอาเซียน 
ทั้งระดับคณาจารย์ นิสิต เยาวชน และเกษตรกร 

3. คณะควรจัดโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากร ประชาชนที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมการเกษตร
ของประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะ 
1. การนําเสนอค่าผลการประเมินความพึงพอใจ ควรเสนอทั้งค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการสืบสานประเพณีของไทยในการเคารพผู้อาวุโส รุ่นพ่ี และรุ่นน้อง (รวงทองลาทุ่ง) 
2. มีการลงปฏิบัติจริงภาคสนามทําให้การดํารงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 
5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารได้กํากับติดตามและประเมินผลงานตามที่มอบหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีการส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะ 
2. ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการ

บริหารงานคณบดี และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอย่างเป็นที่ประจักษ์ 
  แนวทางเสริม 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมอย่างทั่วถึง จึงควรมีการ
สํารวจประสิทธิภาพการสื่อสารในช่องทางต่างๆที่คณะใช้อยู่เป็นประจํา 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการให้มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 
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 ข้อสังเกต 
1. การจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียงที่รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ยังไม่มี

รายละเอียดในเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมความเส่ียงตามเทคนิค  4 T 
2. คณะมีการจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแต่ไม่สอดคล้องกันแผนกลยุทธ์ของ

คณะ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ได้คุณภาพระดับดี
มาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดประชุมรายงานผลการใช้เงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน 
2. มีการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 
3. มีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบปีละ 4 ครั้ง ตามรายไตรมาส (เกณฑ์ระบุอย่างน้อย 2 

ครั้ง) 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการเปรียบเทียบรายงานการใช้เงินตลอดท้ังปี จะได้ทราบรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือน 
เพื่อการวางแผนการดําเนินการในปีถัดไป 

2. ควรรายงานผลการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
3. ควรมีหนังสือเชิญผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2555 ที่ส่งไปยังภาควิชาบัญชีเพ่ิมอีก 7 

โครงการ (จากหลักฐานมีเพียง 2 โครงการ) 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ควรจัดทําเป็นกราฟเพ่ิมเติมจากข้อมูลตารางตัวเลข 
ซ่ึงจะง่ายต่อการตรวจรายงาน และทําให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

2. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจน แยกงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจัดสรร
เงินรายได้ เนื่องจากที่เสนอมาเป็นรายงานผลการจัดสรรเงินเท่านั้น 

3. ระบบใหม่เป็นระบบ ERP ซ่ึงเริ่มใช้งาน แต่งานการเงินและงบประมาณ ยังต้องทําระบบเดิมอยู่ 
ทําให้ต้องทํางาน 2 ระบบ คือ ระบบ ERP และ ระบบเดิม ซ่ึงระบบงานที่ดีควรลดงาน ลด
เอกสาร และสะดวกต่อการตรวจสอบง่ายขึ้น 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. เมื่อภาควิชาเสนอขอใช้เงินต้องบันทึกการกันเงินตามแผนในระดับ ERP เพ่ือการเงินคณะ

ตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ระบบมีการป้องกันการแก้ไขข้อมูล โดยผู้ใช้ระดับคณะเท่านั้น 
2. ไม่มีการรับเงินสดทุกโครงการของคณะ ป้องกันการทุจริตได้ และตรวจสอบได้ง่าย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเกษตร มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.96  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพที่ดี 
2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
3. มีการอบรมทําความเข้าใจการจัดทําการประกันคุณภาพภายในคณะ และจัดทํา KM ไว้เป็น

อย่างดี ทําให้เอกสารการประกันคุณภาพของคณะสมบูรณ์ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะดีข้ึน 

  แนวทางเสริม 
1. เนื่องจากคณะมีหลายภาควิชา การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการระหว่างภาควิชาจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะได้เป็นอย่างดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.54 4.64 5.00 5.00 4.54 4.64 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 

5.00 4.88 4.88 4.88 - 4.89 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.88 4.88 4.86 4.86 4.88 4.86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

5.00 4.90 4.89 4.90 - 4.89 4.89 4.93 4.92 4.89 4.92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสรา้งและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 3.93 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74 ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และ
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กิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปล่ียนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการและ 
การประชุมวิชาการ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพให้นิสิตเข้าสู่สากล ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้
บัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน และกว้างไกล มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและมีผลการดําเนินงานได้ครบทุกพันธกิจ โดยมี
คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย 
และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มี
คุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม
มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีบุคลากร
ศักยภาพสูงด้านการวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก รวมทั้งมีกลไกที่จะพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการท่ีดีในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่ต้องเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เด่นชัดยิ่งข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบรหิารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.70 4.74 5.00 5.00 4.70 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.95 4.95 4.80 4.80 4.95 4.84 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.52 3.52 5.00 5.00 3.52 4.26 ดีมาก ดีมาก ดี ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมากดีมาก ดี ดีมาก   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก 
และหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปล่ียนนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ และมีการจัดระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาที่ครอบคลุมในการดูแลนิสิต นอกจากน้ี มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณบดีและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล ด้วยการจัดทําแผน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะได้ครบทุกพันธกิจ มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของคณบดีที่ชัดเจน และนําไปประกอบการพัฒนาคณะได้ โดยดําเนินงานตามระบบและ
กลไกในแต่ละพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับ
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แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.26 
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีคณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน่งทางวิชาการถึง
ระดับศาสตราจารย์จํานวนมาก และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถช้ีนํา
สังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม และมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติจํานวนมาก อย่างไรก็ตามยังมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพรอ้มในการจัด
การศกึษา 

5.00 4.80 4.80 4.80 - 4.74 4.74 4.85 4.85 4.74 4.83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.44 4.44 4.60 4.60 4.44 4.57 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
   3) ด้านการเงนิ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.90 4.90 5.00 5.00 4.90 4.97 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.35 4.40 5.00 5.00 4.35 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

   1) ด้านการผลติบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.54 4.64 5.00 5.00 4.54 4.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
   2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.21 3.21 5.00 5.00 3.21 4.10 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี
   3) ด้านการให้บริการทาง - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

นําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

วิชาการแก่สงัคม 
   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.89 4.89 5.00 4.43 4.47 4.92 4.91 4.43 4.74  
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย   4.83 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 
มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.97 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและมี
ตําแหน่งทางวิชาการถึงระดับศาสตราจารย์จํานวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถช้ีนําสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถหารายได้มาเสริม
กับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.10  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 สะท้อนให้
เห็นว่า คณะเกษตร มีการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตบัณฑิตที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างบัณฑิตสู่สากล โดยมีหลักสูตรด้านการเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ 
เอก และหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลายมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเงินสนับสนุนการ
วิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก มีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เห็น
ผลงานที่ชัดเจนจํานวนมาก รวมถึงมีกลไกที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการทั้ง
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และ
เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 
2554 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณทั้งหมด 
58 58

2     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 

47 47

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 29 29 29
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 7 7
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 7 7

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 3 - -
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้

แผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

12 7 7

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

12 7 7

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 8 8 8
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
8 8 8

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - -
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม

กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

29 29 29

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 7 7
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 15 14 14
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 8 8 8
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 
2,214 2,292 2,292

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 

1,451 1,518 1,518
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89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท 

569 577 577

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท  (แผน ก) 

418 464 464

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข) 

151 113 113

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  

194 197 197

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

161.5 170.5 170.5

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 165.5 165.5
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศกึษาตอ่ 5 5
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

161.5 170.5 170.5

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

3.5 3 3

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

45 44 44

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

113 118.5 118.5

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 

81.5 83.5 83.5

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

2 1 1

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

30 2..9 2..9

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

49.5 53.5 53.5
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106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

30.5 32 32

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

7 7 7

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

23.5 25 25

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

41.5 40.5 40.5

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

1.5 2 2

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

8 8 8

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

32 30.5 30.5

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

8 9.5 9.5

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

8 9.5 9.5

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

1645 2,121.60 2,121.60

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1277.31 1,409.47 1,409.47
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 274.04 350.38 350.38
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 93.63 - -
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้

นักศึกษา 
699 692 692

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ
ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบัน 

5091 3,957 3,957

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 4.13
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129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.96 3.86 3.86

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.9 3.85 3.85

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.99 3.94 3.94

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร 

0.73 4.49 4.49

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่
จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 

145 232 232

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
สํารวจเร่ืองการมีงานทํา  

145 232 232

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

111 138 138

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการ
ของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

2 0 0

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

19 52 52
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147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์
ทหาร 

0 2 2

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 14,213.48 14,213.48

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0 12 12

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

5 28 28

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

28 6 6

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

6 3 3

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

147 127 127

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

7 13 13

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

1 1 1

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 1 1

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่า

4 3 3
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น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ)

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimag
ojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก
อ่ืนๆ) 

13 10 10

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

0 15 15

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

29 18 18

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.5 3.91 3.91

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.1 4.06 4.06

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.3 4.30 4.30

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่

ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

161.5 170.5 170.5

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

161.5 170.5 170.5

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ 8 5 5
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 
2554 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

ย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

1,2248,000 9,370,100 9,370,100

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,248,000 9,370,100 9,370,100

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

53,295,196.8 94,810,738 94,810,738

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,295,196.8 94,810,738 94,810,738
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
156.5 169.5 169.5

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 156.5 169.5 169.5
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
2 4 4

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5 5
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
5 5 5

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

82 93 93

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

82 93 93

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

28 8 8

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 8 8
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 0 0
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 
2554 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimag
ojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก
อ่ืนๆ) 

87 79 79

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 79 79
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
13 17 17

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

5 7 7

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

0 9 9

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศกึษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

3 0 0

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑข์อ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 2 2

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม

แผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
56 62 62

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

22 16 16

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 

7 2 2

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

2 37 37
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ปีการศึกษา 
2554 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํา
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

- 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
3.96 4.88 4.88

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕)  

3.96 4.88 4.88

269     จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 197.5 197.5
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284     รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 107.33 107.33
291     เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 2.15 2.15
องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของ

บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- 3.65 3.65

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 4.11 4.11

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

- 89.06 89.06

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 

- 46 46

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.11 4.11

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม ๕) 

- 3.65 3.65
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 4 คน 
ศิษย์เก่า  
1. สามารถนําความรู้ที่ศึกษาจากระดับปริญญาตร ีมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเมื่อจบ

การศึกษาสามารถหางานทําได้ง่าย 
2. บัณฑิตเมื่อจบแล้วมีความมั่นใจสูงในการออกไปปฏิบัติงาน 
3. ระดับปริญญาตรีการเรียนในภาคปฏิบัติของวิทยาเขตบางเขนน้อยกว่าวิทยาเขตกาํแพงแสน ส่วน

ใหญ่เน้นการเรียนทฤษฏีเปน็หลัก  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เพราะหากผ่านการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ เมื่อเข้าปฏิบตัิงาน

จริง จะสามารถต่อยอดระหว่างการเรียนและการทํางานได้ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
1. นิสิตคณะเกษตร มีไวพริบ และการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาได้เปน็อย่างดี 
2. นิสิตคณะเกษตรได้เปรียบของการติดต่อประสานงาน  เพราะมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวกับการเกษตรแวดล้อมมหาวิทยาลัย 
3. นิสิตที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดด้าน

งบประมาณ ซ่ึงต้องใช้งบประมาณส่วนตวัในการสนับสนุน รวมทั้งนิสิตกงัวลในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และการสนทนากับเพื่อนนิสิตชาวต่างชาติ 

4. นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษน้อย แต่ระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษมากเพราะต้องแปลเอกสาร และต้องติดต่อกับนิสิตชาวต่างชาต ิ

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บณัฑิต เนือ่งจากภาษายังไม่เข้มแข็ง 
2. นิสิตควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้ Microsoft เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู 

เช่น โปรแกรม SPSS 
3. นิสิตควรจะทราบศัพท์เทคนิคทางการเกษตร เพราะต้องมีการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนาปรับปรุงคณะเกษตรอย่างไร 
1. ควรติดตามความก้าวหน้าบัณฑิตที่จบให้มากขึ้น  เพราะการทํางานในสายราชการต้องใช้เวลาใน

การปฏิบตัิงานนาน และช่วงทดลองงานยังไม่สามารถแสดงถึงความก้าวหน้าได้เท่าที่ควร 
2. พ้ืนที่ของการใช้ฝึกปฏิบัติน้อย 



 42
 

3. ควรประสานงานกับองค์กรภายนอก องค์กรรัฐ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านวิชาการ ให้
มากข้ึน 

4. นิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบตัิน้อย พร้อมทั้งควรกําหนดและเน้นว่าต้องฝกึใน
เรื่องใด 

5. ควรบังคับให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําปญัหาพิเศษ เพราะจะได้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหา  
รวมทั้งให้บริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง หากนิสิตไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้  

ความประทับใจ 
1. กิจกรรมรุน่พีช่่วยรุ่นน้อง 
2. อาจารย์ให้คําปรึกษาทุกด้าน มีความอบอุ่น ไม่มีช่องว่างระหว่างอาจารย์และนิสิต 
3. บัณฑิตมีงานให้เลือกมาก มหาบัณฑิต สามารถเลือกบริษทัทีมี่ชื่อเสียงได้ 
4. อาจารย์ให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่อง มิใช่เพียงแค่ปรึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
5. ประสบการณ์ที่ได้รับ เช่น วิชาการ การใช้ชีวิต มิตรภาพ การทํางานเป็นทีม 
6. ได้ประสบการณ์สูงจากอาจารย์อาวุโส  

 
กลุ่มนิสิตทุกระดับ จํานวน  7 คน 

นิสิตชั้นปีที ่1 
1. พ่ีรหัสคณะเกษตรดูแลน้องรหัสเป็นอย่างดี 
2. การปรบัปรุงอาคาร สถานที่ไม่ให้เกิดการชํารุด เช่น กนัสาน และพ้ืน 
3. ควรมีการชี้แจงตําแหน่งอาคารสถานที่ และการใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยให้กบันิสิตช้ันปีที่ 1 

เพื่อไม่ให้หลงทาง 
นิสิตชั้นปีที ่2 (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. นิสิตจบมธัยมศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เมื่อเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร ใน

หลักสูตรนานาชาติ การเข้าศึกษาปีแรกต้องนําดิกเชนนารี่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้
อาจารย์ชาวต่างชาติปรับพื้นฐานทางภาษาให้ จึงทําให้เมื่อข้ึนช้ันปีที่ 2 การใช้ภาษาดีข้ึน  

2. อาจารย์ไม่สื่อสารด้วยภาษาไทย แต่อาจารย์มีการใช้สําเนียงภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน  
3. กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมกลางไม่ได้แยกสาขาและภาควิชา ทําให้ได้ร่วมกิจกรรมกันทั้งคณะ 
4. ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได้ วิชาเรียนไม่หลากหลาย เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีผู้สนใจเรียน

น้อย และการเลือกเรียนภาษาต่างชาติที ่3 หากนิสิตเลือกไม่เตม็คอร์สก็จะไม่เปิดการสอน 
นิสิตชั้นปีที ่3 
1. นิสิตช้ันปีที่ 1 และนิสิตช้ันปีที่ 2 เรียนวิชาพื้นฐาน จะได้เรียนวิชาของคณะเกษตรในช้ันปีที ่3  ซ่ึงจะ

ไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องเรียนวิชาอะไร และจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิชาพื้นฐาน 
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2. รายวิชาในช้ันปีที่ 1 ต้องการให้แจ้งรายละเอียดวิชาเกษตรศาสตร์ทัว่ไป   
3. หนังสือไม่เพียงพอต่อการเรียนของนิสิต  
4. ควรมีห้องสําหรับการประชุม ทบทวนวิชา หรือห้องเอนกประสงค์ สําหรับนิสิต 
5. ควรจ้างบุคลากรเพิม่ข้ึนเพราะจํานวนนิสิตมากกว่าจาํนวนบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
6. ในช้ันปีที่ 1 และข้ันปีที ่2 วิชาเคมี ไม่รู้ถึงความสําคัญว่าสามารถเชื่อมโยงได้ถึงข้ันปีที่ 3 ได้  
7. ต้องการทราบถึงประสบการณ์ของรุ่นพ่ีที่ทํางานแล้ว  ว่าจบแล้วควรไปทํางานที่ไหน หรือเรียนต่อ

ในสาขาใด  
นิสิตชั้นปีที ่4 
1. ไม่มีการบังคับให้ทําปัญหาพิเศษ แต่อาจารย์แนะนําให้ทํา หากได้ทําปัญหาพิเศษ จะส่งผลต่อการ

เรียนวิชาสัมมนา เพราะสามารถนําไปแก้ปัญหาในงานได้ และเมื่อทํางานจะรู้ข้ันตอนการทํางาน
มากข้ึน 

นิสิตปริญญาโท  
1. ได้วิสัยทัศน์ เข้าใจเกษตรกร รักความเปน็เกษตรและช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งการได้รู้จักคนมากขึ้น 

ทําให้เกิดประสบการณ์ 
นิสิตปริญญาเอก 
1. มั่นใจในศักยภาพ และได้รบัความรู้มากจากอาจารย์ ประกอบกบัเห็นว่าประสบการณ์ทางด้าน

การเกษตรต้องได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการเรียนที่คณะเกษตร สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สะดวก รวดเร็ว 

2. อาจารย์ถ่ายทอดความรูไ้ด้ดีมาก 
3. การเกษียณของอาจารย์ ทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ และประสบการณ์

ของอาจารย์ใหม่ยังไม่เทียบเท่ากบัอาจารย์เก่า 
4. ควรจัดหาเครือ่งมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทางการเกษตรทดแทนส่วนทีเ่สียหายจากอุทกภัย 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
1. ควรมีมาตรการลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ทีเ่ข้าใหม่และอาจารย์เกษียณ เนื่องจากประสบการณ์

องค์ความรู้อาจจะหายไปกบัอาจารย์เกษียณได ้
2. ควรมีการเน้นการใช้ และพัฒนาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นข้ึน เพราะต้องนํามาเขียนผลงาน  

กลุ่มอาจารย์ จํานวน  5 คน 
ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมนิสิต นิสิตมีความหลากหลาย ทําให้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมได้ยาก 
2. นิสิตมีความตั้งใจเรียนในภาคปฏิบัติ 
3. นิสิตไทย กับนิสิตต่างชาติ มีความแตกต่างในเรื่องการแสดงออกหน้าช้ันเรียน ไม่กล้าถามคําถาม 

หรือแสดงความคิดเห็น แต่ให้ความสําคัญกับคะแนน 
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นโยบายการพัฒนาอาจารย์ 
1. ภาควิชามีอาจารย์พ่ีเล้ียงเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์ใหม่ กําหนดให้เขียนโครงการวิจัยของตนเอง 

กําหนดต้องเสนอผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 
อาจารย์ปริญญาโทต้องขอตําแหน่งผศ. เมื่อครบ 3 ป ี

2. อาจารย์ใหม่ต้องนั่งสังเกตการณ์การสอนกับอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือให้มีความแม่นยําก่อนสอนเต็มที่
ในภาคการศึกษาถัดไป แม้กระทั่งการเขียนตําราก็จะมีพ่ีเล้ียงด้วยเช่นกัน 

เทคนิคการสอน วิธีการสอน 
1. แผนการสอนของอาจารย์ มีวัตถปุระสงค์การสอน ผลผลิตและผลลัพธ์ อยู่ใน มคอ. 
2. สัดส่วนระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยส่วนมากประมาณ 60 : 40 แต่บางวิชาที่ต้อง

ใช้ตัวอย่างสัตว์/แมลง ก็จะต้องมีช่ัวโมงออกภาคปฏิบัติมากขึ้น 
3. เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอน เช่น ภาพเคล่ือนไหว ระบบ Max learn,  facebook และนิสิต

ส่วนใหญ่นิยมใช้ อาจารย์จึงเป็นผู้ดูแลระบบ เพ่ือตอบคําถามเวลานิสิตมาโต้ตอบ แลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน 

4. มีการคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการให้บริการรถรางของมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่เพียงพอ 

 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 5 คน 

ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
1. สถานที่ฝึกงานสําหรับนิสิตคับแคบมาก โดยเฉพาะภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
2. ระบบ ERP ทําให้ภาระงานเพิ่มข้ึน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญบุคลากรสายสนับสนุนน้อยกว่าบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงบุคลากรสาย

สนับสนุนไม่ค่อยได้รับการผลักดันเรื่องการขอตําแหน่ง 

ระบบประกันคุณภาพมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 
1. ส่วนของภาควิชา การประกันคุณภาพมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลของภาควิชา แต่ยังขาดการ

ให้ความร่วมมือจากบุคลากร 
2. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ทําให้นิสิตมีการวางแผนจัดโครงการ สรุปผลโครงการ เป็นประโยชน์กับ

นิสิตรุ่นต่อไป 
3. การจัดเอกสารหลักฐานตรวจ ทําให้เปลืองกระดาษ ทั้งที่จริงควรใช้จากระบบออนไลน์ได้ 
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มีความภาคภูมิใจอะไรในคณะเกษตร 
1. มีอาคารหลังใหม่  
2. มีการบริการวิชาการทางสังคม โดยเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ได้รับการสื่อสารจากคณะฯ อย่างไรบ้าง 
1. อีเมล์ 
2. ส่งข้อความผ่านเครื่องมือสื่อสาร  
3. จดหมายเวียน 
4. เว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการให้บริการรถรางของมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่เพียงพอ 
2. ควรมีการแก้ปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยติดขัดมาก ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
3. ควรจัดโครงการอบรมเพื่อขอตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. ควรให้บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะฯ มากข้ึน 
5. ควรมีการกระจายตําแหน่งให้เท่าเทียม 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

      
 
 

       
 
 

       
 
 
 
 



 47
 

 

       
 
 

       
 
 

       
 
 


	QA_AGR_บทที่ 1_หลังตรวจ
	QA_AGR_บทที่ 2_หลังตรวจ
	QA_AGR_บทที่ 3_หลังตรวจ
	QA_AGR_บทที่ 4_หลังตรวจ
	QA_AGR_บทที่ 4_หลังตรวจ 2
	QA_AGR_บทที่ 5_หลังตรวจ
	QA_AGR_บทที่ 5_หลังตรวจ2



