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คํานํา 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2545 ระบุวา “…ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

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

คณะทรั พ ย าก ร ธร ร มชา ติ แล ะอุ ต ส าห ก ร ร ม เ กษตร  เ ป นหน ว ย ง านร ะ ดับ คณะขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการสรางผลงานและ
ผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยครอบคลุมการ
ดําเนินงานในพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีไดรวบรวมผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อสะทอนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และการประเมิน
ตนเองตามตัวบงช้ีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยใน 9 องคประกอบ จํานวน 36 ตัวบงช้ี ซึ่งจะแสดง
ใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงผลการดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
ประเมินในระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 ไดรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดอยางชัดเจน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติสูการเปนสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาและการวิจัยข้ันสูง 

 
 
                    (ดร.อรอนงค  ฐาปนพันธนิติกุล) 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
        วันที่  2 สิงหาคม 2556 
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บทนํา 
บทสรุปผูบริหาร 

 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิตการวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงช้ี สกอ. 23 
ตัวบงช้ี และ สมศ. 12 ตัวบงช้ี ยกเวนเฉพาะตัวบงช้ี สมศ. ที่ 3 และ 4 ที่ยังไมมีผลการดําเนินงาน และตัวบงช้ี 
สมศ. 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงช้ีที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนํา
คะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี  
 ผลการดําเนินงานตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 36 ตัวบงช้ี ปการศึกษา 2555
ดังน้ี 

 ผลการประเมินตามกลุมตัวบงชี*้ 
กลุมของตัวบงช้ี ผลการประเมินตามตัวบงช้ี(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ของ มก. 23+1 ตัวบงชี้ 4.45 ดี 4.55 ดีมาก 4.55 ดีมาก 
ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ 4.43 ดี 4.53 ดีมาก 4.53 ดีมาก 
ตัวบงชี้ของ สมศ. 12 ตัวบงชี้ 
(ยกเวน สมศ.3,4,12) 

3.70 ดี 4.08 ดี 4.08 ดี 

รวม สกอ. + สมศ. 35 ตัวบงช้ี 4.19 ดี 4.38 ดี 4.38 ดี 
รวมทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี 4.20 ดี 4.16 ดี 4.16 ดี 
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการประเมินตนเอง เม่ือไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ให

ปรับใชผลจากคณะกรรมการ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 
องคประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 

(24 ตัวบงชี)้ 
2. สกอ. 

(23 ตัวบงชี)้ 
3. สมศ. 

(12 ตัวบงชี)้ 
4. รวม (1+3) 
(36 ตัวบงชี)้ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต 

4.06 4.06 4.06 4.06 3.80 3.78 3.37 3.37 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 4.27 4.27 4.27 4.27 3.82 3.82 4.04 4.04 

องคประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 
 

4.50 
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องคประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบงชี)้ 

2. สกอ. 
(23 ตัวบงชี)้ 

3. สมศ. 
(12 ตัวบงชี)้ 

4. รวม (1+3) 
(36 ตัวบงชี)้ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 4.55 4.91 4.91 

องคประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.53 4.53 4.27 4.27 

คะแนนภาพรวม 4.55 4.55 4.53 4.53 4.08 4.07 4.39 4.39 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี* สรุปผลไดดังน้ี 
1. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมนิ 4.51-5.00) รวม 24 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 5.00 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 ขอ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5.00 
2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมท่ีจัด

ใหกับนิสิต 
5 ขอ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 7 ขอ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ขอ 5.00 
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ขอ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม 5 ขอ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม 5 ขอ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ของคณะ 
7 ขอ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 6 ขอ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 7 
 

ตัวบงช้ีที ่ ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 92.46% 4.62 
5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิีมพเผยแพร 48.84% 5.00 
6 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 23.26% 5.00 
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
30% 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 
13 การปฏิบตัิตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 4.55 4.55 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสงักัด 4.53 4.53 

 

2. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 8 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
ตัวบงช้ีที ่ ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 5 ขอ 4.00 
2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 53.49% 4.46 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑติ 
5 ขอ 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 4.00 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 136,930.93  

บาท/คน 
3.80 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ขอ 4.00 
สมศ.    

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.78 3.78 

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4.00 
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการประเมินตนเอง เม่ือไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ให

ปรับใชผลจากคณะกรรมการ 

3. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมนิ 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
ตัวบงช้ี

ที ่
ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 
สมศ.    
14 การพัฒนาคณาจารย คาดชันีอาจารย

3.65 
3.04 

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

3 ขอ 3.00 
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4. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรบัปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม... ตัวบงช้ี 
ดังน้ี 

ตัวบงช้ี
ที ่

ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

สกอ. (ไมมี)   
สมศ. (ไมมี)   

 
5. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)  

รวม 2 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
ตัวบงช้ีที ่ ช่ือตัวบงช้ี ผลการประเมิน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 0.00 

สมศ.    
7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 2.91 1.45 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการประเมินตนเอง เม่ือไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ให
ปรับใชผลจากคณะกรรมการ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพฒันาซึ่งมแีนวทางการพฒันาปรบัปรุงไวดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. มีนิสิตระดับปริญญาตรทีี่สามารถนําผลงานมาเขียน
บทความและตีพมิพเผยแพร 

1.มีแผนที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย     
มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง กับวิสัยทัศน
สอดคลองกับที่ต้ังของคณะฯ ที่จะสงเสริมยุทธศาสตร
ของรัฐบาล สนับสนุนชุมชนในทองถ่ินและภูมิภาคลุม
นํ้าโขง 

2.มีการพฒันาปรับปรงุการใหบริการหองปฏิบัติการ 
และฟารมวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

2.มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทกุ
รายวิชาและหลักสูตร 

3.มีโครงสรางการบริหารงานและทีมงานดานการ
สงเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมที่เขมแข็ง 

3.คณาจารยมีคุณวุฒิสงูอยูในวัยทํางานมีความสามัคคี
และมสีวนรวมในการบรหิารงานของคณะฯ 

4.มหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นทีท่ี่มีศิลปะและ 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

4.บุคลากรมีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมพฒันานิสิต 

5.มีระบบสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกตอการ
ทํางาน 

5.มีกิจกรรมพฒันานิสิตและบริการวิชาการแกสงัคมที่
หลากหลาย 

6.คณะไดสงผลงานสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เขา
ประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอสีาน 
CSC Quality Award 2012 

6.การตีพิมพผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
7.มีระบบสารสนเทศที่ดีสามารถใชในการบรหิารและ
จัดการได 
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 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

 8.ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญเรื่อง 
การประกันคุณภาพภายในและนําระบบสารสนเทศ
มาใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดเปน
อยางดี 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. มีจํานวนหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอย 1.จํานวนนิสิตในแตละหลักสูตร 

2. เมื่อพจิารณารายดานจากผลการสํารวจความพงึ
พอใจของผูใชบัณฑิตพบวาดานทักษะทางปญญามี
คะแนนตํ่ากวา 3.51 

2.จํานวนอาจารยที่ มี คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ตําแหนงวิชาการต้ังแตรองศาสตราจารยข้ึนไป 
 

3. เครื่องมือ/อุปกรณของฟารมคณะยังไมเพียงพอ 3.จํานวนหอพักนิสิต 
4. ยังไมมีอาจารยทีม่ีตําแหนงรองศาสตราจารย 4.การรวบรวมปญหา การวิเคราะหปญหา การให

คําปรึกษาแกนิสิตและการประเมินผลอยางเปนระบบ 
5. กิจกรรมเพื่อสรางความสมัพันธ/ความเขาใจระหวาง
บุคลากรมีนอย 

5.กิจกรรมที่จะทําใหเกิดอัตลักษณของนิสิต “สํานึกดี 
มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”ที่ชัดเจน 

6.การบรูณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอย 

6.การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ 
ในการบูรณาการระหวางการวิจัยและการเรียนการ
สอน 

7.ขาดกิจกรรมทํานุบํารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั
การยกยองระดับชาติและหรือนานาชาติ 

7.กิจกรรมที่จะกอเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายใน/ภายนอก  

8.ผูบริหารมปีระสบการณนอย 8.การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับคณะฯ 

9.ขาดกลยุทธเพือ่สรางแรงจงูใจจากบุคลากรผูเกี่ยวของ
เพื่อแสวงหางบประมาณอื่นๆนอกจากคาหนวยกิต 

 

10.การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรงุการทํางาน ยังไมสามารถทําใหมีการพฒันาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธครบทุกตัว
บงช้ี 
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 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนิสิต 1.ควรมีระบบสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ที่
กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและเสียสละเพื่อ
สวนรวม เชน การพิจารณาความดีความชอบ การ
ยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. ควรมีการพฒันาโครงสรางการบรหิารงานและ
ทีมงานดานการสงเสรมิพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเน่ือง 

2.ควรเผยแพรประชาสมัพันธคณะฯ ผานสื่อตางๆ 
ใหทั่วถึง เชน โครงการ กิจกรรม บุคคลที่ไดรางวัล/
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

3. จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนิสิต 3.ควรเนนกิจกรรมทีเ่กิดจากการคิดสรางสรรคของ
นิสิตใหมากข้ึน 

4. ทําการประชาสมัพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมี
จํานวนนิสิตเพิม่ข้ึนและเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มเมื่อคณะมีความพรอม 

4.การสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพผลงานใน
วารสารตางประเทศที่มี Impact Factor เพิ่มมาก
ข้ึน ดวยการใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อให
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาสูสากล 

5. จัดการเรียนการสอน และโครงการทีส่งเสริมทกัษะ
ทางปญญาใหกับนิสิต 

5.การพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมที่
เปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ เชน โคขุนโพนยางคํา  ไกดํา  การแปรรูป
ผลิตผลเกษตร เปนตน 

6. คณะควรมีการวางแผน บรหิารจัดการฟารมใหมี
ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

6.คณะควรมีการรวบรวมปญหา การวิเคราะห
ปญหา การใหคําปรึกษาแกนิสิตและการประเมินผล
อยางเปนระบบ 

7.คณะฯมีจัดทําโครงการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดยการทําสัญญาระหวางคณะกับอาจารยเพื่อกระตุน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

7.คณะควรมีแนวทางในการจัดกิจกรรมทีจ่ะทําให
เกิดอัตลกัษณของนิสิต “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค 
สามัคคี”ที่ชัดเจน 

8.เพิ่มกจิกรรมกลุมสมัพันธ/สรางความสามัคคีในแผนป
ตอไป 

8.คณะควรมกีารจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม
ของคณะฯ เพื่อการบูรณาการระหวางการวิจัยและ
การเรียนการสอน 

9.คณะควรสงเสริมการจัดกจิกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนอยางย่ังยืน 

9.คณะควรจัดกิจกรรมทีจ่ะกอเกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก  

10.สงเสริมใหเกิดการบรูณาการการเรียนการสอนกับ
การจัดกจิกรรมที่ทํานุศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาที่
เกี่ยวของและเหมาะสม 

10.คณะควรมกีารพฒันาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับคณะฯ 
 

11.สงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 
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 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

12.คณะควรทําการพฒันาระบบสารสนเทศอยาง
ตอเน่ือง 

 

13.สงเสริมใหผูบริหารคณะ ไดมีโอกาสในการรวม
ประชุมกบัหนวยงานเพื่อเพิ่มประสบการณบรหิาร 

 

14.วางกลยุทธเพื่อสรางแรงจูงใจจากบุคลากร
ผูเกี่ยวของเพื่อแสวงหางบประมาณอื่นนอกเหนือจากคา
หนวยกิต 

 

15.ควรมีกลยุทธการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทํางานและทําใหมกีาร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
ครบทุกตัวบงช้ี 
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บทท่ี 1  
ขอมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนภายใน
จังหวัดสกลนคร ไดจัดโครงการจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร” ข้ึนเปนวิทยาเขตสารสนเทศ เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 50 กอปรกับเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาไปสูภูมิภาคของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-
2539) และฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร กอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2539 เปนวิทยาเขตแหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับพระราชทาน
นามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมทั้งไดรับพระบรมราชานุญาตอนุญาตใหใชตราสัญลักษณงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม   พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงคกอต้ัง ดังน้ี  

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

2) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของ  
ประเทศไทย และพัฒนาใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  

3) เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือทางดานวิชาการแกโครงการตามพระราชดําริฯ โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และโครงการศิลปาชีพ ใหมีความเขมแข็ง มั่นคง และแพรหลายอยางย่ังยืน  

4) เพื่อเปนแหลงสรางกําลังคนที่มีคุณภาพดานการผลิตดานการเกษตร ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานอุตสาหกรรมเกษตร ดานวิศวกรรมศาสตร ดานบริหารจัดการ การตลาดและธุรกิจ ตลอดจน
ดานอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เพื่อพัฒนาภูมิภาคแหงน้ีใหเปนศูนยกลางการพัฒนาการเกษตรกาวหนาและอุตสาหกรรมสงออก ใน
รูปแบบอนุรักษในภูมิภาคอินโดจีนหรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตอไป  

5) เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย รวบรวมขอมูลและใหบริการวิชาการดานการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ การอนุรักษศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ไดจัดต้ังเพื่อเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ทั้งน้ี ต้ังแต
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543  โดยเริ่มจากรับผิดชอบการเรียนการสอน 2 สาขา คือ 

1. สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) 

2. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
         -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
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ปจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มี 2 สาขา เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1. สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

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

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

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พนัธกิจ และวัตถุประสงค 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวดังน้ี 
 
 วิสัยทัศน 

 เปนคณะช้ันนําดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 

พันธกิจ 

1. มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

2. มุงสรางผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3. มุงใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรูที่ตอบสนองความตองการเพื่อยกระดับการแขงขันของ

ภูมิภาค 

4. มุงสรางเอกลักษณทางวิชาการ และช่ือเสียงของคณะไปสูความเปนผูนําในระดับภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5. มุงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  

2. สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3. ใหบริการวิชาการตรงตามความตองการของภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. สรางเอกลักษณทางวิชาการของคณะไปสูระดับภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5. สรางช่ือเสียงของคณะสูภูมิภาคอาเซียน 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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1.3 เอกลักษณของคณะ  

- เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพือ่ความกินดีอยูดีของชาติ” 

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

nation.) 

 

- เอกลักษณของคณะ 

คณะ ทอ.  มุงพัฒนาดานเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ 

 

- อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 สํานึกดี        มุงมั่น        สรางสรรค     สามัคคี 

 (Integrity)  (Determination) (Knowedge Creation)  (Unity) 

 IDKU : Identity of  Kasetsart University 
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1.4 แผนงานประจําปของคณะ 
แผนปฏิบัติงานประจําป 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจําปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

1 โครงการเสริมสราง
ความรูดาน
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ดูงานนอกสถานที ่
 

- จํานวนนิสิตที่
เขารวม 
- ความพึงพอใจ 

> 90 
 
> 80 

รอยละ 
 
รอยละ 

                          127,800 นายสุริยันห 
สุภาพวานิช 

สาขา
เทคโนโลย ี
การอาหาร 

2 
 
2 

2.6 
 

2.6 

3 
 
3 

2 โครงการศึกษาดงูาน
นอกสถานที่สาขา
ทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 
 

- จํานวนนิสิตที่
เขารวม 
- ความพึงพอใจ 

> 90 
 
> 80 

รอยละ 
 
รอยละ 

                          102,000 นายพิชาด 
เขจรศาสตร 

สาขา
ทรัพยากร 
เกษตร
ชีวภาพ 

2 
 
2 

2.6 
 

2.6 

3 
 
3 

3 โครงการฝกงานเบ้ืองตน
นิสิตทรัพยากรเกษตร 

- จํานวนนิสิตที่
เขารวม 

ทรัพยากร
เกษตร 57 
การจัดการ 
13 

คน                           30,000 นายพิชาด 
เขจรศาสตร 

สาขา
ทรัพยากร 
เกษตร
ชีวภาพ 

2 2.6 3 

4 โครงการฝกงาน I สาขา
ทรัพยากรเกษตร 

คะแนนสัมฤทธิ ์ > 80 รอยละ                           30,000 นายภาคภูม ิ
ตันเตชสาธติ 

สาขา
ทรัพยากร 
เกษตร
ชีวภาพ 
 

2 2.6 3 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 16 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

5 โครงการฝกงาน II สาขา
ทรัพยากรเกษตร 

คะแนนสัมฤทธิ ์ > 80 รอยละ                           30,000 นางสาวพัชชา 
เศรษฐกา 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 
 

2 2.6 3 

6 โครงการฝกงาน I สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร 

คะแนนสัมฤทธิ ์ > 80 รอยละ                           20,000 นายอนุกูล 
วัฒนสุข 

สาขา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
 

2 2.6 3 

7 โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิชาฝกงาน II 

- การบริหารงาน 
 
- ผลการประเมิน 

-บรรลุ
เปาหมาย 
> 80 

  
 
คะแนน 

                          0.00 นายอนุกูล 
วัฒนสุข 

สาขา
เทคโนโลยี
การอาหาร 
 

2 2.6 3 

8 โครงการจัดทําคูมือ
สําหรับนิสิต(ดานการ
เรียนคุณธรรม
จริยธรรม) (แผนพัฒนา
ปรับปรุง) 

- มีคูมือกําหนด
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ
นิสิต 

200 คน 
(เลม) 

                          10,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิชาการ 2 2.8 1 

9 โครงการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิชาการ
ของนิสิต (แผนพัฒนา
ปรับปรุง+แผนกลยุทธ) 

- จํานวนนิสิตท่ีเขา
รวมเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

2 คน                           20,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิชาการ 2 2.7 4 

10 โครงการประกวดปญหา
พิเศษและเทคนิคการ
วิจัยดีเดน(แผนพัฒนา
ปรับปรุง) 

- นิสิตที่เขารวมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการระดับ
มากและมาก
ที่สุด 
 

6 คน                          20,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิชาการ 2 2.7 4 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 17 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

11 โครงการเสริมสราง
ทักษะและ
ประสบการณทํางาน
เพ่ือการทํางานอนาคต 

ปรับแผนทํา
รวมกับวิทยาเขต 

                              8,000 นายธนพร 
ขจรผล 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 1 

12 โครงการพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอรแก
นิสิต 

- นิสิตมีความรู
ความเขาใจดาน
โปรแกรมพื้นฐาน
การทาํเวปไซต 
การแตงภาพการ
ทําภาพเคลื่อนไหว
และการทาํวีดีโอ
(มีแบบทดสอบ) 
- จํานวนผูเขารวม
โครงการเกินรอย
ละ 80ของ
เปาหมาย 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

มีความรู
เพิ่มขึ้น
มากกวา 70 

 
 
 
 
 

30 
 
 

3.51 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 

8o 
 
 

ระดับ 

                          7,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

13 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศแก
นิสิต (แผนกลยุทธ) 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
 
 

40 คน                           10,000 นางสาว
ภิญญารัตน 
กงประโคน 

ฝายวิชาการ 2 3.1 3 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 18 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

    - นิสิตท่ีเขารวม
โครงการ
สามารถผาน
การทดสอบ
อยางนอยรอย
ละ 75 

                                          

14 โครงการกาวสูตําแหนง
ทางวิชาการ/ชํานาญ
การ (แผนกลยุทธ) 

- ผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในการจัด
งานระดับมากและ
มากที่สุด ไมนอย
กวารอยละ 80 
- ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรู
และวิธีการในการ
ขอตําแหนงทาง
วิชาการมากข้ึนไม
นอยกวารอยละ 
80 
 

40 คน                           10,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิฃาการ 2 2.3  

15 โครงการสนับสนุนให
บุคลากรทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัมนาการ
เรียนการสอน (แผนกล
ยุทธ) 

-มีบุคลากรจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียน
ไดตามเปาหมาย
ที่กําหนด (อยาง
นอย 4 รายวิชา) 

 

40 คน                           5,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิฃาการ 2 2.6 1 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 19 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

16 โครงการพัฒนาขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
จัดทําคลังขอสอบของ
คณะ(แผนกลยุทธ) 

- มีขอสอบที่ได
มาตรฐานวิชาการ 

2 รายวิชา                           20,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิฃาการ 2 2.6 7 

17 โครงการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ (แผนกลยุทธ) 

- จํานวนผูเขารวม
โครงการเกินรอย
ละ 80ของ
เปาหมาย 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

34 
 
 
 
 

3.51 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 

                          10,000 นายธนพร 
ขจรผล 

 ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.3 4 

18 โครงการกวดวิชา (พ่ีติว
ใหนอง) 

- จํานวนผูเขารวม
โครงการเกินรอย
ละ 80ของ
เปาหมาย 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
- นิสิตมีความรู
ความเขาใจเพิ่ม
มากข้ึน
(แบบทดสอบ) 
 

34 
 
 

3.51 
 
 

70 

คน 
 
 

ระดับ 
 
 

รอยละ 

                          4,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

19 โครงการอาจารยที่
ปรึกษาพบนิสิต 
ประจําป 2555 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ 
 

400 คน                           5,000 นายธนพร 
ขจรผล 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.3 4 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 20 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

    เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80  
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

 
 
 

> 3.51 

 
 
 

ระดับ 

                                      

20 โครงการอบรมผูนํา
กิจกรรมการสอนรอง
เพลงมหาวิทยาลัยและ
รับนองใหม ป 2554 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
- จํานวนนิสิตที่
ผานการอบรมแลว
สามารถเปนผูนํา
สอนรองเพลงได 
 

30 
 
 
 
 

> 3.51 
 

80 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 
 

รอยละ 

                          5,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

21 โครงการออมอกสูไออุน 
ทอ. ปการศึกษา 2555 

- นิสิตท่ีเขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการเขา
รวมกิจกรรมอยาง
นอยรอยละ80 
 
 
 

150 คน                           20,000 นายธนพร 
ขจรผล 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 21 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

    - ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

> 3.51 ระดับ                                       

22 โครงการเขารวมคาย
ผูนํานิสิตและอาสา
พัฒนา 4 จอบ 

- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

> 3.51 ระดับ                           5,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

23 โครงการคายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

- นิสิตท่ีเขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการเขา
รวมกิจกรรมอยาง
นอยรอยละ80 
- ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
- ไมมีนิสิตใหมท่ี
ทุจริตการสอบตลอด
ปการศึกษา 

150 
 
 
 
 

> 3.51 
 
0 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 
 

คน 

                          20,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

24 โครงการปลูกขาว - นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
 

150 คน                           25,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 22 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

    - ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
- นิสิตสามารถ
ปลูกขาวแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

> 3.51 
 
 
1 

ระดับ 
 
 

วัน 

                                      

25 โครงการสืบสานเก่ียว
ขาวประเพณี สามัคคี
นองพ่ี ทอ. คร้ังที่ 3 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

150 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 

                          20,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

6 6.1 2 

26 โครงการ NRAI Night 
Party คร้ังที่ 8 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

300 
 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 
 

ระดับ 

                          15,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 23 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

27 โครงการนองพ่ีสาน
สัมพันธไมตรี คร้ังที ่8 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวม  80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

200 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 

ระดับ 

                          10,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

28 โครงการคายอาสา
พัฒนา 

- นิสิตท่ีเขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการเขา
รวมกิจกรรมอยาง
นอยรอยละ80 
- ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

100 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 

                          20,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

29 โครงการกีฬาสีคณะ - นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

100 
 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 
 

ระดับ 

                          8,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 24 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม                          

30 โครงการเขารวมงาน
ประเพณี 4 จอบ 
แหงชาต ิคร้ังที ่29 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

29 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 

ระดับ 

                          20,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

31 โครงการเขารวมกีฬา
เปดกระปอง 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณน้ํา
ทวม 

                            20,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

   

32 โครงการเตรียมความ
พรอมกีฬาประเพณี4
จอบ 

- นิสิตที่เขารวม
โครงการมี
ระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม
อยางนอยรอยละ
80 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 
 

300 
 
 
 
 
 

> 3.51 

คน 
 
 
 
 
 

ระดับ 

                          3,000 นายยุทธกร 
พรหมสาขา 
ณ สกลนคร 

ฝายกิจการ
นิสิตฯ 

3 3.1 3 

33 โครงการพัฒนา
หลักสูตรของคณะตาม
กรอบ TQF (แผนกล
ยุทธ) 
 

- ทุกหลักสูตรมี
การดําเนินงาน
ตามกรอบ TQF 

5 หลักสูตร                           50,000 นางสาว
วิมลนันท 
กันเกตุ 

ฝายวิฃาการ 2 2.1 3 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 25 
 

ที่ กลยุทธ/ผลผลติ/
โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ตัวบงชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบัดูแล/
ฝาย/สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว 
บงชี ้

เกณฑ 
มาตรฐาน

ขอท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดบัภูมิภาคลุมน้ําโขง                         

1 โครงการทุนสนับสนุน
การทําวิจัยคณะ ทอ.
ประจําป 2555 (แผน
กลยุทธ) 

- บุคลากรไดรับ
ทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

 5 คน 

                          

100,000 นางสาว 
สุขุมาภรณ 
ศรีเผด็จ 

ฝายวิจัยฯ 4 4.1 4 

2 โครงการทุนสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยของ 
คณะ (ตีพิมพ/นําเสน) 
 

- ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ
(ชาต/ินานาชาติ) 

 8 เร่ือง 

                          

14,000 นางสาว 
สุขุมาภรณ 
ศรีเผด็จ 

ฝายวิจัยฯ 4 4.2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 26 
 

ที่ 
กลยุทธ/ผลผลติ/

โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
ตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบั
ดูแล/ฝาย/

สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว
บงชี ้

เกณฑ
มาตรฐาน

ขอท่ี 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการตรงตามความตองการของภูมภิาคลุมน้าํโขง (โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณแผนดนิ)           
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผลิตปุย
อินทรียคุณภาพเชิง
พาณิชยจากวัสดุใน
ทองถิ่น เพ่ือการทํา
เกษตรปลอดภัย 

- จํานวนผูเขา รวม
โครงการ 
- ความพึงพอใจของ
ผูเขารบับริการ
วิชาการ 
- รอยละของผูเขา
รับบริการนําความรู
ไปใชประโยชน 

30 
 

70 
 
 

70 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

52,000  นางสาว
ปานชีวีน 
ปอนพังงา 

สาขา
ทรัพยากร 
เกษตร
ชีวภาพ 

   

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช
สารอินทรียทดแทน
สารเคมีในการปองกัน
แมลงศัตรูพืช 

- จํานวนผูเขา รวม
โครงการ 
- ความพึงพอใจของ
ผูเขารบับริการ
วิชาการ 
- รอยละของผูเขา
รับบริการนําความรู
ไปใชประโยชน 

30 
 

70 
 
 

70 
 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

50,000 

  

นายศุภสิทธิ ์ 
สิทธาพานิช 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตร
ชีวภาพ 

      
3 โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผลิตและ
การเพ่ิมผลผลิตออย 

- จํานวนผูเขา 
รวมโครงการ 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารับ
บริการวิชาการ 
- รอยละของผูเขารับ
บริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

30 
 

70 
 
 

70 
 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

70,000 

  

นายธนพร 
ขจรผล 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตร
ชีวภาพ 

      

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 27 
 

ที่ 
กลยุทธ/ผลผลติ/

โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
ตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบั
ดูแล/ฝาย/

สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว
บงชี ้

เกณฑ
มาตรฐาน

ขอท่ี 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการตรงตามความตองการของภูมภิาคลุมน้าํโขง (โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณแผนดนิ)           
4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผลิต
อาหารเล้ียงโคนมดวย
ผลพลอยไดจากโรงงาน
แปงมัน 

- จํานวนผู เขา
รวมโครงการ 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารบั
บริการวิชาการ 
- รอยละของผูเขา
รับบรกิารนํา
ความรูไปใช
ประโยชน 

50 
 

70 
 
 

70 
 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

80,000 

  

นายวัชรวิทย 

มีหนองใหญ  
สาขา
ทรัพยากร
เกษตร
ชีวภาพ 

      
5 โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใชเทคโน 
โลยีปุยส่ังตัดเพ่ือลดตน 
ทุนการผลิตของ
เกษตรกรผูปลูกขาว 

- จํานวนผูเขา 
รวมโครงการ 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารบั
บริการวิชาการ 
- รอยละของผูเขา
รับบรกิารนํา
ความรูไปใช
ประโยชน 
 

40 
 

80 
 
 

70 
 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

50,000 

  

นายภาคภูม ิ 
ตันเตชสาธติ  

สาขา
ทรัพยากร 
เกษตร
ชีวภาพ 

      
6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผลิต
เมล็ดพันธุขาวอินทรีย 

- จํานวนผูเขา 
รวมโครงการ 
- ความพึงพอใจ
ของผูเขารับ
บริการวิชาการ 
- รอยละของผูเขารับ

บริการนําความรูไปใช
ประโยชน 
 

40 
 

80 
 
 

70 

คน 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

                        

50,000 

  

นางสาว 
พัชชา   
เศรษฐากา 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตร
ชีวภาพ 

      



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 28 
 

ที่ 
กลยุทธ/ผลผลติ/

โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
ตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบั
ดูแล/ฝาย/

สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว
บงชี ้

เกณฑ
มาตรฐาน

ขอท่ี 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางชื่อเสียงของคณะไปสูความเปนผูนาํในระดบัภมูภิาคลุมน้าํโขง   
1 โครงการประชาสัมพันธ

เชิงรุก (NRAI Road 
Show) 

- รอยละของ
นักเรียนที่สมัคร
ศึกษาตอ/
นักเรียนที่ไดรับ
การประชา 
สัมพันธ 
 

60 รอยละ 

                          

20,000 นายวัชรวิทย
มีหนองใหญ 

ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ 

3 3.1 4 

2 โครงการเปดบาน ทอ. 
(NRAI Open House) 

- รอยละของ
นักเรียนที่ผาน
การคัดเลือกมา
รายงานตวัเพ่ือ
ศึกษาตอ 
 

60 รอยละ 

                          

10,000 นายวัชรวิทย
มีหนองใหญ 

ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ 

3 3.1 4 

3 
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศคณะ 

- ความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ 
 

 3.50 ระดับ 

                          

10,000 นายภานุวัฒน 

คัมภีราวัฒน 
ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ 

7 7.3 1-4 

4 โครงการพัฒนานิสิตสู
สากลเพ่ือการทําวิจัย
การฝกงานกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

- ความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ 

 3.50 ระดับ 

                          

50,000 นางสาว
กรรณิการ 
วงษพานิชย 

ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ 

3 3.2 1-3 

5 โครงการพัฒนาความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

- จํานวนหนวย 
งานความรวมมือ
ที่รวมมือกัน
ตอเนื่อง 
 

5 หนวย 
งาน 

                          

50,000 นายสุริยัณห
สุภาพวานิช 

ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ 

7 7.2 3 
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ที่ 
กลยุทธ/ผลผลติ/

โครงการ 

ตัวชี้วดั
ความสาํเร็จ 

(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

หนวย
นับ 

(Unit) 

ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555 งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
ตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายใน 

2554 2555 แผนดิน 
(บาท) 

เงินรายได 
(บาท) 

ผูปฏบิัติงาน ผูกํากบั
ดูแล/ฝาย/

สาขา 

องค 
ประกอบ 

ตัว
บงชี ้

เกณฑ
มาตรฐาน

ขอท่ี 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหมีประสิทธภิาพ                                       
1 โครงการแผน

ยุทธศาสตรคณะ ทอ.ป 
2555 - 2558 

- มีแผนยุทธ 
ศาสตรคณะ 

1 เลม 

                          

30,000 นางสาวปทุมวดี 
ศรีประทุมวงศ 

นโยบาย
และแผน 

1 1.1 1-4 

2 โครงการจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง
ประจําป 2555 

- มีแผนบริหาร
ความเส่ียง 

1 แผน 

                          

20,000 นางสาวปทุมวดี 
ศรีประทุมวงศ 

ฝายบริหาร 7 7.4 1-6 

3 โครงการสนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ ทอ. 
ประจําป 2555(รอบป
การศึกษา2554) 
 

- คะแนน
ประเมินตนเอง 

 3.77 คะแนน 

                          

20,000 นางสาว
เสาวคนธ 
ตวนเทศ 

ฝายประกันฯ 9 9.1 1-5 
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1.5  แผนงานประกนัคณุภาพของคณะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 

1. การดําเนินงานและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา     

* ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ ประจําป 2555 

ม.ค.-ก.พ.54 - ฝายประกันคุณภาพ 

* แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทอ ประจําป 2555 ม.ค.-ก.พ.54 - ฝายประกันคุณภาพ 

* สงตารางกําหนดการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานยอยของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรป
การศึกษา 2555 

มี.ค.54 - ฝายประกันคุณภาพ 

* ประเมินคุณภาพภายในสาขาของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555 
และกิจกรรม QA Award 

31 พฤษภาคม 2556 20,000 ฝายประกันคุณภาพ 

* แจงสาขาใหจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะลงในแบบฟอรม สปค.01 มิ.ย.56 - ฝายประกันคุณภาพ 
* รับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ประจําป 2555 จากมก. พ.ค. 56 - ฝายประกันคุณภาพ 
2. การดําเนินงานและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ   ฝายประกันคุณภาพ 
* รวบรวมขอมูลดิบของสาขาเพื่อใชเปนขอมูลดิบสําหรับการทําประกันคุณภาพของคณะในรอบปการศึกษา 2555 มิ.ย.56 - ฝายประกันคุณภาพ 
* ทํารายงานการประเมินตนเองคณะ ทอ (SAR) ปการศึกษา 2555 มิ.ย.56 - ฝายประกันคุณภาพ 
* สงรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ใหสํานักประกันคุณภาพ มก. มิ.ย.56 - ฝายประกันคุณภาพ 

* รับการประเมินคุณภาพภายในของคณะทอ ปการศึกษา 2555 1-3 ก.ค.56 28,000 ฝายประกันคุณภาพ 

* คณะกรรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเบื้องตน 1-3 ก.ค.56 - ฝายประกันคุณภาพ 
* รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทอ ปการศึกษา 2555 ส.ค.56  ฝายประกันคุณภาพ 

4. แผนการดําเนินงานใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพ   ฝายประกันคุณภาพ 

* การอบรมดานงานประกันคุณภาพใหกับผูนํานิสิต พ.ค. 55 - ฝายประกันคุณภาพ
รวมกับฝายพัฒนานิสิต 
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณบดี 

ผูชวยคณบด ี
ฝายแผนและบริหาร

ความเสี่ยง 

รองคณบด ี
ฝายพัฒนานิสติ 

ผูชวยคณบด ี
ฝายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผูชวยคณบด ี
ฝายบริหาร 

ผูชวยคณบด ี
ฝายประกันคณุภาพ 

ผูชวยคณบด ี
ฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล 

หัวหนาสาขา 
ทรัพยากรเกษตร 

ชีวภาพ 

หัวหนาสาขา 
เทคโนโลย ี
การอาหาร 

เลขานุการคณะ 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ 

1. ศ.ดร.ชาญวิทย  วัชรพุกก  ดํารงตําแหนง คณบดี ต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน 2543-30 กันยายน 2548 
2. ศ.ดร.นิตยศร ี แสงเดือน  ดํารงตําแหนง รักษาการคณบดี ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2548- 27 สิงหาคม2550 
3. ศ.ดร.นิตยศร ี แสงเดือน  ดํารงตําแหนง คณบดี ต้ังแตวันที ่28 สิงหาคม 2550- 27 สิงหาคม 2554 
4. รศ.ดร.พงษศักด์ิ สุริยวนากลุ รักษาราชการแทนคณบดี ต้ังแตวันที่ 28 สิงหาคม 2554 – 26 ธันวาคม 2554 
5. อ.ดร.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกลุ ดํารงตําแหนง คณบดี ต้ังแตวันที ่27 ธันวาคม 2554 จนถึงปจจุบัน  
 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ 

ดานการเรียนการสอน 
 นิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารไดรับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑอาหารจากขาวฮาง ในงาน
เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดรับ
รางวัลดังน้ี 

1. รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล 

2. รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล 

  
 

 
ดานการวิจัย 

1. อ.ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช ไดรับรางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพมิพระดับนานาชาติ         

ป 2554 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 

2. อ.อริสรา โพธ์ิสนาม ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยดีเดน ประเภทโปสเตอรระดับวิทยา

เขต ในหัวขอเรื่อง “ผลของความเปนกรดดาง ตอความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของเยลลี่เหลวจาก

เมาในโครงการวันนักวิจัย ประจําป 2555 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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3. อ.ช่ืนจิต แกวกัญญาและ อ.วัชรวิทย  มีหนองใหญ ไดรับรางวัลที่ 3 ในการประกวดผลงานวิจัยดีเดน 

ประเภทโปสเตอรระดับวิทยาเขต ในหัวขอเรื่อง “อิทธิพลของสัดสวนถ่ัวแลบ แลบและหญาแพงโกลาตอ

สมรรถนะการใหผลผลิตของแกะ” ในโครงการวันนักวิจัย ประจําป 2555 จากสถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

4. งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําไปใชประโยชน 13 เรื่อง ไดแก 

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูที่ดินเค็ม นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 

2. การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน 

นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 

3. การใชหญาแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรย่ังยืน นําไปใช

ประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 

4. A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han Reservoir, Sakon Nakhon 

Province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และอื่น ๆ 

5. Mangrove Patch Restoration Option in the Ranong Coastal Zone นําไปใชประโยชนในเชิง

ประโยชนทางออมของงานสรางสรรค และอื่น ๆ 

6. Species composition of mangrove ecosystem in Ranong, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิง

สาธารณะ 
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7. The Nam Ngum Watershed Biodiversity and Resources Management in Lao PRD นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบายทรัพยากรปาไมของประเทศลาว 

8. Species composition of freshwater fishes in Nong Han wetland, Sakon Nakhon 

Province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงทางออมของงานสรางสรรค และ อื่น ๆ 

9. Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon 

Nakhon province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และอื่น ๆ 

10. การทําแผนที่ปาชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลโดยการสํารวจขอมูลระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นําไปใชประโยชนในเชิงทางออมของงานสรางสรรค และ อื่น ๆ (4.2-4-1)  

11. การจําแนกกลุมพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของไกเน้ือดําไทยโดยใช          ไมโค

รแซทเทลไลท นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 

12. การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

13. การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญาอาหารสัตว เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของสหกรณโค

นมภูพานสกลนคร จํากัด นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

ดานบริการวิชาการ 

 อ.วัชรวิทย  มีหนองใหญไดรับรางวัลคุณภาพดีเดนดานบรกิารวิชาการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพ
นนทรีอสีาน CSC Quality Award 2012 จากผลงานเรื่อง “การบูรณาการการบรกิารวิชาการกบัการเรียนการสอน 
และงานวิจัย” 

 

 
 
 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมนิสิตคือ โครงการปลกูขาวประเพณีสานสัมพันธนอง-พี่ ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัลชมเชยดานการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ในการประกวดรางวัล Good practice ของกิจกรรมนิสิตข้ึนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเปนเจาภาพ  
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ดานการบริหารจัดการ 
1. คุณจีระศักด์ิ  ฆองเดช ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนระดับวิทยาเขต ประเภทพนักงานเงินรายได/  

พนักงานราชการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรอีีสาน CSC Quality Award 2012 และมอบรางวัลในงาน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 16 
 

 
 

2. อ.ภาณุวัฒน คัมภีราวัฒน ไดรับรางวัลผลงานคุณภาพดีเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ 
บรหิารจัดการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอสีาน CSC Quality Award 2012 จากผลงานเรื่อง “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ (Faculty Information System : FIS)” 
 

 
 

 

1.9 ขอมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 ขอมูลงบประมาณทัง้หมดของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 
งบประมาณแผนดิน 1,181,700.00 14,074,464.39 -12,892,764.39 2,349,200.00 2,347,780.49 1,419.51 4,069,500.00 4,058,932.78 10,567.22 
งบประมาณเงินรายได 6,239,567.00 5,079,601.00 1,159,966.00 3,977,412.80 6,306,255.93 -2,328,843.13 5,197,290.00 4,966,370.89 230,919.11 
รวม (บาท) 7,421,267.00 19,154,065.39 -11,732,798.39 6,326,612.80 8,654,036.42 -2,327,423.62 9,266,790.00 9,025,303.67 241,486.33 
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 ขอมูลการเงินและงบประมาณของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ (บาท) 
2553 2554 2555 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 7,421,267.00 6,326,612.80 9,266,790.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กอนหักคาใชจาย) 0.00 16,432.80 0.00 

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน 18,094,442.39 6,840,286.42 5,039,926.22 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 1,059,623.00 1,813,750.00 3,985,377.45 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,412,634.00 4,309,090.45 2,410,308.41 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 153,756.00 184,806.00 141,456.00 

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 11,481,834.10 6,276,062.87 5,292,481.28 

เงินเหลือจายสุทธิ -11,732,798.39 -2,327,423.62 241,486.33 

สินทรัพยถาวร 1,059,623.00 1,813,750.00 3,985,377.45 

 

 รายรับ-รายจาย คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. งบประมาณแผนดิน 1,181,700.00 2,349,200.00 4,069,500.00 

2. งบประมาณเงินรายได 6,239,567.00 3,977,412.80 5,197,290.00 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 7,421,267.00 6,326,612.80 9,266,790.00 

รายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท)    

1. งบบุคลากร 2,311,503.00 1,189,808.80 1,332,817.10 

2. งบดําเนินงาน 3,031,748.39 4,148,896.93 2,847,567.12 

3. งบลงทุน 1,059,623.00 1,813,750.00 3,985,377.45 

4. งบอุดหนุน 12,372,441.00 1,130,899.50 750,573.00 

5. งบอ่ืนๆ 378,750.00 370,681.19 108,969.00 

รวมประมาณการรายจาย (บาท) 19,154,065.39 8,654,036.42 9,025,303.67 

 

1.9.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  ปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปดสอน 
() 

ไมเปด
สอน (X) 

ภาคปกต ิ
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

  สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
1. หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตร) 

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตร
และการจัดการ
การผลิต) 

            



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 37 
 

ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปดสอน 
() 

ไมเปด
สอน (X) 

ภาคปกต ิ
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(ทรัพยากรเกษตร) 

            

  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

              

5. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
(อาหารปลอดภัย
และโภชนาการ) 

              

6. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

            

รวม 4  2    6  6  6  

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย 

 

1.9.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา  ปการศึกษา 2555  
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑติศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ     

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)     
o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 50 0 0 50 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรและ 
    การจัดการการผลิต) 

    

o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 1 0 0 1 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)     

o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 0 9 0 9 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร     

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)     
o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 44 0 0 44 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและ 
    โภชนาการ) 

    

o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 0 0 0 0 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)     

o จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 0 3 0 3 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑติศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

รวมทั้งส้ิน 2 สาขาวิชา     
- หลักสูตรทั้งหมด     

o จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 95 12 0 107 

1.9.4 จํานวนบุคลากร  
 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 
ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 30 26 20 
ปริญญาเอก 14 18 23 
รวม 44 44 43 

1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 0 0 0 

1.3 รวมบคุลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 30 26 20 
ปริญญาเอก 14 18 23 
รวมทั้งหมด 44 44 43 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรท่ีไดรับ
มอบหมายให
ทําวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 0 0 0 

2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 0 0 0 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตรี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวมทั้งหมด 0 0 0 

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ 19 19 19 
4.  รวมบคุลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ/ลาเขยีนตาํรา/ลาทําวิจัย) 31 50 53 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  14 13 11 
6.  รวมบคุลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 63 63 64 
หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
    ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ชาวตางชาติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม รวม โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
สาขา
ทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

0 10.5 13.5 24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 13.5 25 

สาขา
เทคโนโลย ี
การอาหาร 

0 8.5 8.5 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 9.5 18 

รวมทั้งหมด 0 19 22 41 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23 43 

 
ลําดบั ระยะเวลาการทํางาน คุณวฒุิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 0 9 22 31 30 1 0 0 31 
2 6-9 เดือน 0 2 2 4 4 0 0 0 4 
3 นอยกวา 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ลาศึกษาตอ  0 10 0 10 9 1 0 0 10 
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 0 11 25 46 44 2 0 0 46  
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 0 (9*1)+(2*0.5) = 

10 

(22*1)+(2*0.5) = 
23 

(31*1)+(4*0.5) = 
33 

(30*1)+(4*0.5) = 
32 

(1*1) = 
1 

0 0 (31*1)+(4*0.5) = 
33 

 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
  ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

หนวยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวตาง 
ชาติ 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงาน ชํานาญ

งาน 
ชํานาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบตัิการ ชํานาญ

การ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

<ตร ี ตรี โท <ตรีตรี โท <ตรีตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตร ี ตรี โท เอก 
สํานักงาน
เลขานุการ 

0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 

สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.5 1 0 

สาขาเทคโนโลยี 
การอาหาร 

0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 

รวม 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 2 0 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
     ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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 ขอมูลสรุปจํานวนอาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยท่ีคณะ หรือ
อาจารยหรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
อาจารย นักวิจัย อาจารย นักวิจัย 

1. อาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาตเิดินทางมา
สอนหรือวิจัยท่ีคณะ 

0 0 0 0 

2. อาจารยหรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบันนานาชาต ิ

1 0 0 0 

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ) 

หนวยงาน จํานวนบคุลากรที่
เขารวมพัฒนาตนเอง 

(ไมนับซ้ํา) 

จํานวนบคุลากรที่เขารวมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท) 
ประชุม/สัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

สํานักงานเลขานุการ 2.5 1.5 2 0 0 
สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

31.5 19 8 0 5 

สาขาเทคโนโลยี 
การอาหาร 

19.5 10 3 0 2 

รวม 38.5 30.5 13 0 7 

 
1.9.5  จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมลูวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 
 คณะทรพัยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร (รวม) 

197 0 197 153 0 153 108 0 108 123 0 123 0 0 0 581 0 581 

สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 84 0 84 69 0 69 54 0 54 63 0 63 0 0 0 270 0 270 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ทรัพยากรเกษตร) 

47 0 47 55 0 55 54 0 54 63 0 63 0 0 0 219 0 219 

- ภาคปกติ 47 0 47 55 0 55 54 0 54 63 0 63 0 0 0 219 0 219 
- ภาคพเิศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต) 

37 0 37 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 

- ภาคปกติ 37 0 37 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 
- ภาคพเิศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 113 0 113 84 0 84 54 0 54 60 0 60 0 0 0 311 0 311 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

78 0 78 60 0 60 54 0 54 60 0 60 0 0 0 252 0 252 

- ภาคปกติ 78 0 78 60 0 60 54 0 54 60 0 60 0 0 0 252 0 252 
- ภาคพเิศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) 

3 0 35 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59 

- ภาคปกติ 35 0 35 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59 
- ภาคพเิศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 197 0 197 153 0 153 108 0 108 123 0 123 0 0 0 581 0 581 

- ภาคปกติ 197 0 197 153 0 153 108 0 108 123 0 123 0 0 0 581 0 581 
- ภาคพเิศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมลูวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 
คณะทรพัยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
(รวม) 

3 1 4 0 0 0 3 1 4 5 1 6 0 0 0 5 1 6 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(ทรพัยากร
เกษตร) 

3 1 4 0 0 0 3 1 4 5 1 6 0 0 0 5 1 6 

- ภาคปกต ิ 3 1 4 0 0 0 3 1 4 5 1 6 0 0 0 5 1 6 
- ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(เทคโนโลยี
การอาหาร) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ภาคปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 3 1 4 0 0 0 3 1 4 5 1 6 0 0 0 5 1 6 
- ภาคปกต ิ 3 1 4 0 0 0 3 1 4 5 1 6 0 0 0 5 1 6 
- ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2553 – 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

(ใชขอมูลคณะ) 
หลักสูตร ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 

ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 8 0 0 8 8 0 0 8 16 0 0 16 
- ลาออก 5 0 0 5 3 0 0 3 14 0 0 14 
- คัดชื่อออก 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 
ปริญญาโท (รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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หลักสูตร ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 

- ลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 8 0 0 8 8 0 0 8 16 0 0 16 
- ลาออก 5 0 0 5 3 0 0 3 14 0 0 14 
- คัดชื่อออก 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 
(ใชขอมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ) 
 

 ขอมูลสรุปจํานวนขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลยัตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ และ
นิสิตของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ที่เดินทางมาเรียน
หรือวิจัยที่คณะ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 

2. ขอมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

0 0 0 0 0 0 

 

 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2555  
(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย : 
FTES FTES ภาคตน FTES ภาคปลาย FTES เฉล่ีย 

สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 22 245.90 133.90 189.76 8.63 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 13 89.71 185.27 137.47 10.57 
รวมทั้งหมด 35 335.61 319.17 327.23 8.90 

 

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

รายละเอียด ปการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 30 32 35 
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES) 247.56 311.38 327.23 
3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  
    (เกณฑมาตรฐาน 1 : 15) 

8.25 9.73 8.90 

 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม 

สาขาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ 

50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 

สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52 

รวม 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 102 
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 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555 
รายช่ือองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จํานวน

สมาชิก 
กิจกรรมเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน 

มี () ไมมี () 
Natural Resources and Agro-Industry Students 
Society 

550   

Animal Science Society 50   
Plant Science Society 50   
Food Science Society 150   

รวมทั้งหมด 800 1 3 

 ขอมูลเงินบริจาคจากศิษยเกา (Alumni Donations) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษยเกา 16,310 

2 เงินบริจาคของมลูนิธิ/สมาคม  0 

3 เงินบริจาคของกองทุน 0 

4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่ไดรบับริจาคจากศิษยเกา 0 

รวมท้ังสิ้น 16,310 
 
1.9.6  งานวิจัย  
 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจาก สวพ.ฉกส.)  
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 
1.การตอบสนองตอพันธขาว
ไทยตอระบบปลูกขาวนํ้านอย 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ . ศุภสิทธ์ิ  
สิทธาพานิช 
อ . เจษฎา 
ภัทรเลอพงศ 
นางสาว 
เนตรนภา 
อินสลุด 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

48,000.00 -  48,000.00 

2.การใชกากมันสําปะหลังหมัก
ยีสตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการผลิตโคขุนทาจิมะ
ภูพาน 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.พิชาด  
เขจรศาสตร 
นายสัตวแพทย
วิสุทธ์ิ  
เอ้ือก่ิงเพชร 
อ.ภานุวัฒน  
คัมภีราวัฒน 

ศูนย
การศึกษา 
ภูพานอัน

เน่ืองมาจาก 
พระราช ดําริ  
จ.สกลนคร 

- 224,700.00 224,700.00 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

3.การใชกากมันสําปะหลัง
ปรับปรุงคุณภาพโปรตีนดวย
ยีสตในสูตรอาหารรวมกับการ
เสริมหญาขนของสุกรภูพาน 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.พิชาด  
เขจรศาสตร 
อ.วัชรวิทย  
มีหนองใหญ 
อ.ภานุวัฒน  
คัมภีราวัฒน 
นายสัตวแพทย
วิสุทธิ์  
เอ้ือก่ิงเพชร 

ศูนยการศึกษา 
ภูพานอัน

เนื่องมาจาก 
พระราช ดําริ  
จ.สกลนคร 

- 226,800.00 226,800.00 

4. ผลของการใชพืชสมุนไพรใน
อาหารกอนคุณภาพสูงตอ
กระบวนการหมักในกระเพาะรู
เมนแลนิเวศวิทยารูเมนของ
กระบือเล้ียงปลอยแทะเล็ม 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.พิชาด    
เขจรศาสตร 

สวพ.ฉกส. - 47,000.00 47,000.00 

5.การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของกรชายดํา
จากแหลงพันธุกรรมในประเทศ
ไทยโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ
โมเลกุลชนิด ISSR 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ภิญญารัตน  
คงประโคน 
อ.ธนพร  
ขจรผล 

ศูนยวิทยาการ
เทคโนโลยีชีวภ

าพทาง
การเกษตร
แหงชาต ิ

- 300,000.00 300,000.00 

6. ผลของโซเดียมไบคารบอเนต
และเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพใน
สูตรอาหารที่มีเปลือกมัน
สําปะหลังหมักในระดับสูงตอ
กระบวนการหมักในกระเพาะรู
เมนและสมรรถนะการใหผล
ผลิตของแกะขุน  

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.วัชรวิทย    
มีหนองใหญ 

สวพ.ฉกส. - 48,000.00 48,000.00 

7.การใชถั่วอาหารสัตวในระบบ
การปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังที่ปลูกภายใตสภาพ
ดินลูกรัง 
 
 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ชื่นจิต  
แกวกัญญา 

สวพ.ฉกส. - 49,000.00 49,000.00 

8.การศึกษาคุณภาพนํ้าเชื้อและ
การผลิตนํ้าเชื้อแชแข็งของพอโค
เน้ือทาจิมะภูพาน 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ภานุวัฒน 
คัมภีราวัฒน 
นายสัตวแพทย
วิสุทธ์ิ  
เอ้ือก่ิงเพชร 
นายวุฒิศักดิ์  
สุลํานาจ 
นายจักรพงศ 
สิงหาคร 
อ.พิชาด  
เขจรศาสตร 
 

ศูนย
การศึกษา 
ภูพานอัน

เน่ืองมาจาก 
พระราช ดําริ  
จ.สกลนคร 

- 140,700.00 140,700.00 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

9.การพัฒนาสายพันธุโคเน้ือทา
จิมะภูพานเพื่อปรับปรุงลักษณะ
ไขมันแหรกและความนุมของ
เน้ือโดยพิจารณาจาก
เครื่องหมายพันธุกรรม 
(Genetic marker) 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ภานุวัฒน 
คัมภีราวัฒน 
นายสัตวแพทย
วิสุทธ์ิ  
เอ้ือก่ิงเพชร 
นายวุฒิศักดิ์  
สุลํานาจ 
นายจักรพงศ 
สิงหาคร 
อ.พิชาด 
เขจรศาสตร 
 

ศูนย
การศึกษา 
ภูพานอัน

เน่ืองมาจาก 
พระราช ดําริ  
จ.สกลนคร 

- 112,000.00 112,000.00 

10.ทัศนคติของเกษตรกรตอ
การปลูกมะเขือเทศสงโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3  
เดางอย จังหวัดสกลนคร 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ภูวดล 
โดยด ี
นางปณิดา 
อัครทวีทอง 
นายอนุสรณ 
กุลวงษ 
น.ส.สุมณทิพย 
พงษคุลีการ 
นายยุทธนา 
แสงสุวรรณ 

สวพ.ฉกส - 20,,100.00 20,100.00 

11.การพัฒนาสายพันธุกุหลาบ
หนูโดยใชรังสีแกมมาชักนําให
เกิดการกลายพันธุ 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร. 
ภิญญารัตน    
กงประโคน 
 

สวพ.ฉกส. - 43,000.00 43,000.00 

12.ผลของวิธีการทําใหเย็นตอ
คุณภาพ และการสะสมสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพผลพุทราพันธุ
นมสด (Milk Jujub, Zizyphus 
mauritiana Lamp) ระหวาง
การเก็บรักษา 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.สุรัสวดี  
พรหมอยู 

คณะ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

- 16,500.00 16,500.00 

13. การเปรียบเทียบผลผลิต
ของถั่วเขียวพันธุการคา ภายใต
สภาพดินลูกรัง  

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ประมง   
เบกไธสง 

สวพ.ฉกส. - 49,000.00 49,000.00 

14.ความผันแปรทางพันธุกรรม
ของปลาในกลุมปลาหนังบาง
ชนิดในมนํ้าโขงดวยเครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอที่
พัฒนาไดจากปลานาง 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ปยมาศ  
ผองแกว 

คณะ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

- 27,500.00 27,500.00 

15.เทคโนโลยีการผลิตขาวโพด
เหนียวภายใตสภาพดินลูกรัง 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.พรทิพย  
ศรีมงคล 

คณะ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม

- 23,000.00 23,000.00 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

เกษตร 
16. การประเมินพันธุถั่วเหลือง
ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร 
 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.สุขุมาภรณ   
ศรีเผด็จ 
 

สวพ.ฉกส. - 28,000.00 28,000.00 

17.การปรับปรุงสมบัติของดิน
ลูกรังโดยใชปุยอินทรียมูลไก
ผสมถานชีวมวล 
 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ปานชีวัน  
ปอนพังงา 

สวพ.ฉกส. - 49,000.00 49,000.00 

18. การคัดเลือกและปรับปรุง
สายพันธุไมดอกเมืองหนาว
ทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 
 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ธนพร    
ขจรผล 

สวพ.ฉกส. - 32,000.00 32,000.00 

19.อิทธิพลของความหนาแนน
ตนพืชที่มีผลตอผลผลิตและ
องคประกอบทางเคมีของขาว
ฟางอาหารสัตว 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ธีระยุทธ  
จันทะนาม 

สวพ.ฉกส. - 48,000.00 48,000.00 

20.การศึกษาอิทธิพลของ 
Salicylic acid (SA) และ N-(2-
chloro-4-pyridyl)-N-
phenylurea (CPPU) ที่มีผล
ตอคุณภาพ และการชลอการ
น่ิมของผลมะละกอระหวางการ
เก็บรักษา 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.สุรัสวดี  
พรหมอยู 
อ.สุริยัณห 
สุภาพวานิช 

ศูนย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี

หลังการเก็บ
เก่ียว 

สํานักงาน
คณะกรรม 

การ
อุดมศึกษา 

- 118,356.00 118,356.00 

21.การใชหอยเชอรี่เปนแหลง
โปรตีนทดแทนปลาปนใน
อาหารปลาดุกลุกผสม 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.สิทธิชัย  
ฮะทะโชต ิ

สวพ.ฉกส. - 40,000.00 40,000.00 

22.แผนงานวิจัย การวิจัย
คุณลักษณะจําเพาะตอการแปร
รูปของขาว 84 สายพันธุ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ: การยกระดับ
การผลิตขางฮางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิง
อุตสาหกรรมโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการจัดการฟารม
แบบเกษตรอินทรีย 
 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.พัชชา  
เศรษฐากา 
อ.สุขุมาภรณ  
ศรีเผด็จ 
น.ส.ปริญญา
รัตน ภูศิร ิ

สํานักงาน
คณะกรรมก

ารวิจัย
แหงชาต ิ

- 123,704.00 123,704.00 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

23.วอเตอรฟุตปรินต (โครงการ
หลัก: การศึกษาสมดุลคารบอน
และนํ้า เพื่อใชเปนขอมูลจัดทํา
คารบอนฟุตปรินตของสวน
ยางพารา) 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

รศ.พูนพิภพ  
เกษมทรัพย 
อ . เจษฎา  
ภัทรเลอพงศ 
ดร.ดวงรัตน  
ศตคุณ 
นายเชฎฐ  
สาทรกิจ 

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย 

- 850,000.00 850,000.00 

24.ผลของขางฮางและขางฮางง
อกตอการเจริญของแบคทีเรีย
กรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.จินตนา  
ตะยวน 

สวพ.ฉกส. - 43,000.00 43,000.00 

25.การศึกษาวิธียกระดับการ
ผลิต ขาวฮางชุมชนสูระบบ
อาหาร ปลอดภัย และการเพิ่ม
คุณคาเชิงสรางสรรค  

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

ผศ . อนุกูล  
วัฒนสุข  

ศูนยการศึกษา 
ภูพานอัน

เนื่องมาจาก 
พระราช ดําริ  
จ.สกลนคร 

- 277,000.00 277,000.00 

26.การผลิตสารตานจุลินทรีย
จาก สมุนไพรไทยโดยใชกระบวน 
การกักเก็บ  

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.รชา เทพษร  คณะ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

8,250.00 - 8,250.00 

27.ผลของการงอกตอ
สารประกอบฟนอลกทั้งหมด
และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ
ของขาวฮาง 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.เกรียงไกร   
พัทยากร 

สวพ.ฉกส. - 47,000.00 47,000.00 

28.คุณคาทางโภชนาการและ
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ
ของเห็ดปาที่กินไดที่เก็บจาก
เทือกเขาภูพาน ประเทศไทย 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.อัมพร    
ศรีคราม 

สวพ.ฉกส. - 45,000.00 45,000.00 

29.การผลิตสารเคลือบบริโภค
ไดจากผงบุกผสมสารตานการ
เกิดสีนํ้าตาลจากธรรมชาติเพื่อ
ใชในชมพูตัดแตงสด   

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.รชา    
เทพษร 

สวพ.ฉกส. - 47,000.00 47,000.00 

30.ผลของการใชไมโครเวฟตอ 
คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว
มะมวง นํ้าดอกไม   
Mangifera indica  L .)   
ระหวางการเก็บรักษา 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.สุริยัณห  
สุภาพวานิช 

คณะ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

5,500.00 - 5,500.00 

31.การศึกษาคุณคาทาง
โภชนาการของขาวฮางเพื่อเปน
ขอมูลสําหรับฉลากโภชนาการ 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ.ดร.อรัญญา   
พรหมกูล 

สวพ.ฉกส. - 42,000.00 42,000.00 

32.การพัฒนาระบบการจัดการ
ฟารมแบบเกษตรอินทรีย และ
การศึกษากระบวนการผลิตขาว
ฮาง เพ่ือยกระดับความปลอดภัย

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ . อรัญญา  
พรหมกูล  

สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 
(สวก.) 

- 713,716.67 713,716.67 
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555-

2556) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

และโภชนาการ(โครงการหลัก : 
การวิจัยคุณลักษณะจําเพาะตอ
การแปรรูปของขาว 84 พันธุ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับ
การผลิตขาวฮางเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิง
อุตสาหกรรม) 

33.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสุขภาพจากขาวฮางงอก
เพื่อเพิ่มมูลคาเชิงสรางสรรค
(โครงการหลัก : การวิจัย
คุณลักษณะจําเพาะตอการแปร
รูปของขาว 84 พันธุ เพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ: การยกระดับการ
ผลิตขาวฮางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิง
อุตสาหกรรม) 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

ผศ . อนุกูล  
วัฒนสุข  

สํานักงาน
พัฒนาการ

วิจัย
การเกษตร 

(สวก.) 

- 221,640.00 221,640.00 

34.การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ

และเคมีของผลิตภัณฑชาขาว

ฮางคั่ว 

ต.ค.55 – ต.ค. 
56 

อ . อรัญญา  
พรหมกูล 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

- 130,000.00 130,000.00 

รวม    109,750.00 4,408,970.67 4,518,720.67 

 ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รายละเอียด ประจําป  

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 
 

30 28 10 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 7 9 21 
ระดับนานาชาติ 14 13 16 

รวม 21 22 37 
จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความย่ังยืนท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 0 0 0 
ระดับนานาชาติ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 0 0 5 
ระดับนานาชาติ 0 0 0 

รวม 0 0 5 
จํานวนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน ท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 0 0 0 
ระดับนานาชาติ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่เขา
รวมประชุมวิชาการ (ปการศึกษา) 

ระดับชาติ 5 6 25 
ระดับนานาชาติ 1 4 4 

รวม 6 10 29 
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รายละเอียด ประจําป  
2553 2554 2555 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปการศึกษา) 

ระดับชาติ 5 6 3 
ระดับนานาชาติ 1 4 3 

รวม 6 10 6 
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูล (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 1 - 10 
ระดับนานาชาติ 10 6 11 

รวม 11 6 21 
จํานวนงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม 
(ปการศึกษา) 

ในประเทศ 0 0 0 
ตางประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 

ตางประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ 
(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 

ตางประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 2,197,000 1,542,900 187,000 
ภายนอก 1,100,000 1,760,700 4,331,720.67 

รวม 3,297,000 3,306,600 4,518,720.67 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม
และความยั่งยืน (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 0 0 0 
ภายนอก 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 16 21 4 
ภายนอก 5 7 26 

รวม 21 28 30 

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน 
ประเทศที่มีความรวมมือ จํานวนสถาบันที่มีความรวมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ไทย 0 0 0 3 3 1 
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ภาพกิจกรรมงานวิจัย 

      
 

งานวิจัยการใชถั่วอาหารสัตวในระบบการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลงัท่ีปลูกภายใตสภาพดินลูกรัง 
 (อ.ชื่นจิต แกวกัญญา) 

 

    
 

 เทคโนโลยีการผลิตขาวโพดขาวเหนียวภายใตสภาพดินลูกรัง (อ.ดร.พรทิพย ศรีมงคล) 
 

1.9.7 การบริการวิชาการ  (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสงัคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทนุ ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนนุโครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก  

1. จากฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1.โครงการพัฒนาวิชาการ
ทางเทคโนโลยีการอาหาร 

อ.ดร.อัมพร  ศรีคราม - - 56 125,829.50 

2.โครงการพัฒนาวิชาการ
ดานทรัพยากรเกษตร 

อ.ปานชีวัน  ปอนพังงา - - 13 131,360.72  

รวม - 69 257,190.22 
2. ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

- 
รวม    

รวมทั้งส้ิน - 69 257,190.22 
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ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ 

           
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาว 

 

          
   

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและเพิ่มผลผลติออย 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน 
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพชื  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโครงการบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีทางดานเกษตร คณะเกษตร  
(อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรโครงการคลินิกวิจัยและการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน ของสวพ.มก.ฉกส.  
(นางสาวอาภรณ ศรมีาตร) 
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วิทยากรโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูดินเค็ม  
(ดร.วิมลนันทน กันเกตุ และ ดร.พรทิพย ศรมีงคล) 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยายวิชาการทางการเกษตร คณะเกษตรและสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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งานเกษตรแฟรนนทรีอสีานครั้งที่ 7 ประจําป 2555 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานรวมนํ้าใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจาํป 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรพฒันาการ จังหวัดอุดรธานี เดินทางศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ 
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ศูนยเรียนรูการใชหญาแฝกในระบบการปลูกพืชเพือ่การใชประโยชนในพื้นที่ดินลูกรงัอยางย่ังยืน 
 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมลูเปรียบเทียบ 3 ป) คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 7 7 10 
จํานวนคนที่ไดรับบริการ 260 252 305 
งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 250,000 391,700 782,000    
มูลคา (บาท) - - - 

 

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปการศึกษา 

2553 2554 2555 
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

8 9 20 

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไมนับซํ้า) 

6 6 16 

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไมนับซํ้า) 

2 3 4 

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไมนับซ้ํา) 

0 2 3 

- ดานการวิจัย 0 2 3 
- ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ดานอ่ืนๆ 0 0 0 
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

1 1 0 

- ดานการวิจัย 1 1 0 
- ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ดานอ่ืนๆ 0 0 0 
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รายการ ปการศึกษา 
2553 2554 2555 

จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซ้ํา) 

NA NA 14 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

NA NA 14 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

NA NA 0 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมมีใหใส (NA) 

3.88 4.04 4.55 

1.9.9 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา ช่ือผลงาน 

2553 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคํา จากเมนู “ละเบอบีฟ” 
2. รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูไกดําภูพาน จากเมนู “ซ่ัวไกดํา” 
3. รางวัลชมเชยสุดยอดเมนูกวยเตี๋ยวบก  
4. รางวัลชมเชยสุดยอดเชฟโคขุนโพนยางคําจากเมนู “นํ้าพริกเน้ือโคขุนโพนยางคํา” 
5. เขารอบ 19 ทีมสุดทายโครงการกลาใหมสรางสรรคชุมชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ปที่ 5  

2554 1. รางวัลลําดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงจาก มก.ฉกส.      
(อ.ดร.อัมพร ศรีคราม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 
2. รางวัลลําดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงจาก มก.ฉกส. 
(อ.ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 
3. สงนิสิตฝกงานในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 2 คน ไดแก University of Tokyo ประเทศญ่ีปุน  

2555 1. นิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารไดรบัรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑอาหารจากขาวฮาง 
ในงานเกษตรแฟรนนทรีอสีาน ครั้งที่ 7 

2. อ.ดร.สรุิยัณห สุภาพวานิช ไดรับรางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ป 
2554 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 
3. งานวิจัยของคณะฯ มีการนําไปใชประโยชนท้ังสิ้น 13 เร่ือง 

 
1.10 ท่ีต้ัง พ้ืนท่ี ลกัษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย  

(มีรปูภาพประกอบ รวมทัง้ตารางระบุช่ืออาคารทัง้หมดของคณะและพื้นที่ใชสอย ปที่เริ่มใชอาคาร) 
ช่ืออาคาร ปที่เร่ิม

ใช 
พื้นที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารที่ ช่ืออาคาร 

1 อาคารบริหาร 2540 4,982 ใช 

 
2 อาคารเรียนรวม 2542 5,953 ใช 
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ช่ืออาคาร ปที่เร่ิม
ใช 

พื้นที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารที่ ช่ืออาคาร 

3 อาคารชุดพักอาศัย 2543 6,786 ใช 

 
4 อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 5,274 ใช 

 
5 อาคารหอพักนิสิตหญงิ 2543 5,274 ใช 

 
6 อาคารปฏบิัติการรวม 2543 1,868 ใช 

 
7 อาคารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
2545 9,526 ไมใช 

 
8 อาคารปฏบิัติการเคร่ืองกล

และอาคารปฏิบัติการอาหาร 
2545 1,300   ไมใช 

 
9 อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 2546 8,616 ใช 

 
10 อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,266 ใช 

 

11 อาคารโรงกรองนํ้า/หอวิทยา
เขต 

2547 880 ไมใช 
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ช่ืออาคาร ปที่เร่ิมใช พื้นที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารที่ ช่ืออาคาร 

12 อาคารสนามกีฬา 2548 1,013 ใช 

 
13 อาคารพิพิธภัณฑองคความรู 

นิธิปญญา 
2549 5,185 ไมใช 

 
14 อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรต ิ
2549 6,613 ไมใช 

 
15 อาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 2548 353 ไมใช 

 
16 อาคารสถานพยาบาล 2549 1,092 ไมใช 

 
17 อาคารชุดพักอาศัย หลังท่ี 2 2553 4,737 ไมใช 

 
18 อาคารหอพักนิสิตหญงิ หลัง

ท่ี 2 
2553 6,426 ไมใช 

 
 

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของวิทยาเขต 

 พื้นที่ภาพรวมของวิทยาเขต จํานวนพืน้ที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทั้งหมด  7,520,000 

2. พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  42,781 

3. พื้นที่ที่เปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหนาโดย
วัสดุประเภทตางๆ เชน  
ลานคอนกรีต (13,098.00) ลานลาดยางมะตอย (175,432.00) 

188,530 

4. พื้นที่ภายในอาคารทีเ่ปน Green Area 4,4801 

5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 7,333,490 

 รถของวิทยาเขต จํานวน (คนั) 

1. รถยนตทุกประเภท 46 
2. รถจักรยานยนต 10 
3. รถจักรยาน 1,700 
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บทท่ี 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปการศกึษา 2555 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบพันธะกิจหลัก 4 ดาน ดังน้ี 

1. ดานการเรียนการสอน 
ปจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มี 2 สาขา เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
3. สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

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

4. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 

 
2. ดานการวิจัย 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มี 
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนที่ครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนที่กําหนดไว โดยคณะฯ มีการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยโดยใชเงินรายไดของคณะฯ เพื่อ
จัดสรรทุนวิจัยตามจุดเนนของคณะฯ คือ เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ซึ่งคณะไดจัดสรรทุนวิจัยใหกับ
อาจารยประจําจํานวน 2 โครงการ มีงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 มีการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยประจํามีการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ไดแก 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณในการทําวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  ที่เอื้อตอความสําเร็จ
ของงานวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกในการบริการ
จัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นิสิต นักศึกษา วงการวิชาการใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังน้ันคณะฯ จึงมีระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรเปนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและนําไปใช
ประโยชนไดจริง ในปการศึกษา 2555 คณะฯ มีจํานวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น 34 โครงการ คิดเปนจํานวนเงิน 
4,518,720.67 บาท และมีโครงการวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดทั้งสิ้น 13 โครงการ 
 

3. ดานบริการวิชาการ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งถือ
เปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของคณะฯ ดังน้ันคณะฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการวิชาการอยางเปน
ระบบ และมีการจัดโครงสรางเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว คณะฯ ใหบริการวิชาการที่ตรงตอความ
ความตองการของกลุมเปาหมายและมีความเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนสามารถบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม 
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            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีความสามารถในการใหบริการวิชาการในลักษณะ
หวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมี
คุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน โดยพิจารณาจาก 1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ 2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ 3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการและการเผยแพรความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
 ในปการศึกษา 2555 คณะไดรับงบประมาณอุดหนุนการบริการวิชาการจากโครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 9 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  782,000   บาท 
 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการสนับสนุนใหเกิดการบรูณาการการทํานุบํารงุ 
ศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ ในปการศึกษา 2555 มีการบูรณาการโดยนํานิสิตใน
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคปฏิบัติการ มาผนวกกบัการทํากิจกรรมของนิสิต ในโครงการ”
สืบสานประเพณีปลกูขาวประเพณี สามคัคี นองพี่ ทอ.ครั้งที ่และบําเพญ็ประโยชนพื้นที่วิทยาเขต” 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคณุภาพสําหรับคณะวิชา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใช
สําหรับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุ
เปาหมายหรือไมบรรลุเทาน้ัน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องคประกอบคุณภาพ และมผีลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงช้ี ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.55 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรปุไดดังตารางที่ 2.1 
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 ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน(คะแนนเต็ม 5) 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศกึษา 2555 (เต็ม 5) 

ปจจัยนําเขา 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 
วัตถปุระสงค 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. การผลติบัณฑติ  3.15 3.15 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 3.80 2.73 5.00 3.80 2.73 4.06 4.06 3.80 3.37 4.06 4.06 3.80 3.37 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ  - - 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  3.80 3.80 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 - 3.82 3.82 4.27 4.27 3.82 4.04 4.27 4.27 3.82 4.04 
5. การบริการทางวชิาการ
แกสังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

6. การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

7. การบริหารและจดัการ  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 5.00 5.00 4.55 4.91 5.00 5.00 4.55 4.91 

8. การเงินและงบประมาณ - - 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  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.53 4.53 - 4.53 4.53 4.00 4.00 4.53 4.27 4.00 4.00 4.53 4.27 

เฉลี่ยภาพรวม 3.32 3.32 4.79 4.78 4.79 4.79 4.78 4.79 5.00 3.49 3.59 5.00 3.49 3.59 4.55 4.53 4.08 4.39 4.55 4.53 4.08 4.39 
ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ดี ดีมาก พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปการศึกษา 
2555 สามารถสรปุผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี กระบวนการพัฒนาแผนคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ยึดหลักการมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยาง
เปนลําดับ เริ่มต้ังแตระดับสาขา ระดับฝาย จนมาถึงระดับคณะ กอนนําเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพิจารณา
อนุมัติ โดยทุกระดับจะมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อใหมีการปรึกษาหารือ รับรูรับทราบ และรวมมือ
กันดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จตามตัวบงช้ีที่กําหนดไว รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธและรายงานตอคณบดีเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อขอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และ
นําไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหคณะฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีมากย่ิงข้ึน โดยในป
การศึกษา 2555 คณะฯ ประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงานครบทั้ง 8 ขอ  
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบงช้ี พบวา 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ    ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ     5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แตไมนํา
คะแนนมา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ 

คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมสีวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนทีเ่ช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคลองกบัจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบรกิารทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบรหิารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพจิารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรงุแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  
1. จากมติคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 

1/2554 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 (1.1-1-1) มีมติเห็นชอบใหทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนกลยุทธฉบับใหม 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คณะฯ จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
แผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555-2558” ระหวางวันที่ 
1-2 สิงหาคม 2554 ณ ไรภูพานรีสอรท อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (1.1-1-2) โดยกําหนดใหบุคลากรคณะ ไดมี
สวนรวมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อสะทอนหาปจจัยที่ เปนจุดแข็งและจุดออนของคณะ และ
สภาพแวดลอมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงเกิดข้ึน (1.1-1-3) และไดประมวลขอมูลดาน
นโยบายตางๆ เพื่อใหการจัดทําแผนกลยุทธสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551-2565 
เปาหมายแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (2551-2554) และเปาหมายแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553-2555 นอกจากน้ี ไดนํารางแผนกลยุทธนําเสนอตอภายนอกเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภายนอก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมพรรณนานิคม (1.1-1-4) และ
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นําเสนอรางแผนกลยุทธตอบุคลากรคณะอีกรอบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมปทุมมา (1.1-1-5) หลังจาก
น้ันงานนโยบายและแผนไดรวบรวมขอมูล และสังเคราะหขอมูลจากที่ประชุมตางๆ สรุปเปนรางแผนกลยุทธ ฉบับ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ ประกอบดวยรางแผนกลยุทธ ป 2555-2558 (1.1-1-6) 
และรางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 (1.1-1-7) ไดรับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2555 (1.1-1-8)  

2. แผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลวไดถายทอดไปยัง
บุคลากรภายในคณะผานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 (1.1-2-1) 
โดยใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีนําไปถายทอดยังบุคลากรภายในทีมงานหรือหนวยงานยอยของตน รวมทั้งนําออก
เผยแพรในเว็บไซตของคณะ (1.1-2-2) เพื่อใหนิสิต บุคลากร ตลอดจนภายนอกไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุง
สูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป 2555-2558 เปนกรอบในการดําเนินงาน (1.1-2-3) นอกจากน้ียังไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ 
(1.1-2-4) เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยมีกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

1) สรางความคิดเห็นที่ยอมรับรวมกัน โดยมีหลักการสําคัญ คือ 
2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยกลยุทธสองสวนควบคูกัน คือ Top-Down และ Bottom-Up มุงสูเปาหมาย

เดียวกัน คือ คณะ ทอ. 
3) เนนการดําเนินงานอยางเปนข้ันเปนตอน โดยวิธีการสรางกระบวนการเรียนรู การปฏิบัติจริงและการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
4) มุงสูการกําหนดแผนกลยุทธใหเปนนโยบายของคณะ เพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรมตอเน่ืองจนกลายเปน

วัฒนธรรมของคณะในที่สุด 
5) เริ่มตนดวยระดับผูบริหารคณะปฏิบัติตนเปนแบบอยางในทุกดานใหแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกดิความ

ศรัทธาในการปฏิบัติตาม และผูบริหารคณะตองสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง 
3. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) (1.1-3-1) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการถายทอดนโยบาย และ

เปาหมายเชิงกลยุทธ เปนแผนการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 (1.1-3-2) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธครบทั้ง   
4 พันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
บริหารจัดการ ซึ่งในแตละสวนจะแยกรายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการ
จัดทําคําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 (1.1-3-3) ซึ่งยืนยันความเปนระบบและความสอดคลองเชิงการถายทอด 
และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจลงไปสูหนวยงานยอย และถาหากงบประมาณไมเพียงพอสําหรับการ
บริหารจัดการ สามารถขออนุมัติปรับแผนเงินรายไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะกอน (1.1-3-4) 

4. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
(1.1-4-1) จํานวน 11 ตัวบงช้ี  และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 (1.1-4-2) ครบถวนทั้ง 4 พันธกิจ
นอกจากน้ีมีการนําตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาถายทอดลงไปในแตละแผนงานดวยเพื่อใหการ
ประกันคุณภาพไดผสมผสานไปกับการทํางานปกติของแตละงาน ทั้งน้ี การกําหนดคาเปาหมายของตัวบงช้ีในแผน   
กลยุทธน้ันเปนการกําหนดเปาหมายรวมกันของผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามตัว
บงช้ี เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ได
กําหนดรวมกัน ในกิจกรรมรับฟงขอคิดเห็นจากบุคลากรเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 (1.1-4-3) ในสวนของคาเปาหมาย
ตัวบงช้ีในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 ไดจัดประชุมใหผูบริหารแตละฝายไประดมความคิดเห็นและจัดทํา
เปนแผนของแตละฝายและนําเสนอในภาพรวมคณะตอไป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 (1.1-4-4) 

5. รองคณบดีและผูชวยคณบดีที่กํากับการดําเนินงานในแตละภารกิจ จะเปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะกบั
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หัวหนาสาขาใหสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปนลําดับ
ช้ันอยางเปนระบบ โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 (1.1-5-1) ใชเปนแนวทางการดําเนินงานและ
สรางความเช่ือมั่นไดวามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปในเวลาที่เหมาะสม โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานแตละพันธกิจใหผูบริหารรับทราบเปนระยะๆ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2555 เพื่อรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2555 (1.1-5-2) 

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําระบบและกลไกงานแผนคณะ (1.1-6-1) เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนหรือไม และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 
กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง เสนอตอคณบดี และไดรายงานผลการดําเนินงานฯ ตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตอไป ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 (1.1-6-2)  และในคราวการประชุมครั้งที่ 10/255 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2555 (1.1-6-3) นอกจากน้ีไดพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2555 โดยงานนโยบายและแผนรวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการเพื่อรายงานสถานะ
ดําเนินงานโครงการประจําป เพื่อใชตรวจสอบการดําเนินงานของคณะในสวนที่มีการดําเนินการหรือยังมิไดดําเนินการ
ไปพรอมกันอีกดวย (1.1-6-4) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2555 โดยจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีแผนกล
ยุทธเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว (1.1-7-1) รวมทั้งวิเคราะหประเด็นปญหาที่ทําใหการดําเนินการตามแผน
กลยุทธไมบรรลุผลตามเปาหมาย เสนอตอคณบดี และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป ในคราวการประชุมครั้งที่ 
10/2555 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 (1.1-7-2) ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมายคิดเปน   
รอยละ 36.36 รายละเอียด ดังน้ี 
 บรรลุเปาหมาย    จํานวน   4 ตัวบงช้ี     รอยละ 36.36 

 ไมบรรลุตามเปาหมาย   จํานวน   7 ตัวบงช้ี     รอยละ 63.63 
8. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอและ

ของคณะกรรมการประจําคณะในป พ.ศ. 2554 ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 
ซึ่งเปนกระบวนการที่คณะฯ ปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาคณะฯ ไดรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธคณะ ประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 6 ตัวบงช้ี และไมบรรลุเปาหมาย 
จํานวน 5 ตัวบงช้ี (1.1-8-1) ตอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 
โดยคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1)  การต้ังเปาหมายใหเหมาะสมและเปนไปได 
2)  ควรสรางกลไกการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา และการพัฒนาบุคลากรดานวิจัย  
3)  ควรสรางกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังกลาว คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี                                  
1)  การต้ังเปาหมายใหเหมาะสมและเปนไปได ดําเนินการพิจารณากําหนดเปาหมายตัวบงช้ีรวมกันระหวาง

ผูบริหารและบุคลากร (1-1-8-3 อาง 1.1-1-5 และ อาง 1.1-4-4)  
2)  ควรสรางกลไกการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา (1.1-8-4) และการพัฒนาบุคลากรดานวิจัย ดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะ (1.1-8-5) และมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย (1.1-8-6) 
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3)  ควรสรางกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ดําเนินการจัดทําระบบและกลไกงานแผนคณะ (1.1-8-7 
อาง 1.1-6-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 5.00 5.00 8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 5.00 5.00 8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2554 
1.1-1-2 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการฯ @ ไรภูพานรีสอรท วันท่ี 1-2 สงิหาคม 2554 
1.1-1-3 สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) 
1.1-1-4 สรุปกิจกรรมรับฟงขอคดิเห็นจากภายนอก วันท่ี 8 มีนาคม 2555 
1.1-1-5 สรุปกิจกรรมรับฟงขอคดิเห็นจากบุคลากร วันท่ี 9 มีนาคม 2555 
1.1-1-6 รางแผนกลยุทธคณะ ประจําป 2555-2558 
1.1-1-7 รางแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ประจําป 2555-2558 
1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 
1.1-2-2 แผนกลยุทธคณะ ประจําป 2555-2558 เผยแพรบนเว็บไซตคณะ 
1.1-2-3 แผนกลยุทธคณะ ประจําป 2555-2558 
1.1-2-4 แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ประจําป 2555-2558 
1.1-2-4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยทุธ 
1.1-3-1 แผนท่ีกลยุทธ (Strategic Map) 
1.1-3-2 แผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. 2555 
1.1-3-3 คําของบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
1.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 
1.1-4-1 ตัวบงชี้และเปาหมายแผนกลยุทธคณะ ประจําป 2555-2558 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-4-2 แผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. 2555 (อาง 1.1-3-2)  
1.1-4-3 สรุปกิจกรรมรับฟงขอคดิเห็นจากบุคลากร วันท่ี 9 มีนาคม 2555 (อาง 1.1-1-5) 
1.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
1.1-5-1 แผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. 2555 (อาง 1.1-3-2)  
1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 
1.1-6-4 ระบบฐานขอมูลโครงการ สํานักงานเลขานุการคณะ 
1.1-7-1 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2555 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 
1.1-8-1 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2554 
1.1-8-2 สรุปกิจกรรมรับฟงขอคดิเห็นจากบุคลากร วันท่ี 9 มีนาคม 2555 (อาง 1.1-1-5) 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555    (อาง 

1.1-4-4) 
1.1-8-4 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะ 
1.1-8-5 แผนการดําเนินงานฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2555 
1.1-8-6 ระบบและกลไกงานแผนคณะ (อาง 1.1-6-1) 
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องคประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต ดังน้ี คณะมีการดําเนินงานโดยจัดทําระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิที่
สูงข้ึนรวมถึงการสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการในทุกดาน  จัดบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรูตางๆเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับนิสิต  คณะมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค นอกจากน้ี
ยังสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตอีกดวย ซึ่งในการผลิตบัณฑิตของคณะฯไดดําเนินการตามวงจรคุณภาพใน
ทุกตัวบงช้ี  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบงช้ี สกอ. 8 ตัวบงช้ี และ สมศ. 
3 ตัวบงช้ี  (สมศ.3 และ สมศ.4 ไมประเมินเน่ืองจาก คณะยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีหลักสูตร
ปริญญาเอก) พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย3.99 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.98 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางที2่.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ

, ปปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน (เต็ม 

5)  
หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต             3.99 3.98   

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ขอ 6 6 6 5 4.00 4.00 ผานเกณฑขอ 
1,2,3 และ7  

2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
(เงื่อนไข 1) 

50 60 23 53.49 23 53.49 4.46 4.46   
43 43 

ผลตางคา
รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00   

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
(เงื่อนไข 1) 

1.95 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00   
43 43 

ผลตางคา
รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 มีขอสังเกต ขอ 6
และ 7 การ
ประเมิน ผลความ 
สําเร็จและการนํา
ผลการประเมนิ
ของแผน การ
บริหารและการ
พัฒนาคณาจารย
และบุคลากรฯ 
ไปปรับปรุงให
ชัดเจน 
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
2.5 หองสมุดอุปกรณ

การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 มีขอสังเกต 
เกณฑขอ 2 การ
จัดทํา มคอ. ให
ครบทุกราย วิชา
ท่ีเปดสอน และ
เกณฑขอ 5 ไมมี
การทําวิจัยในชั้น
เรยีน 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 

ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 
 

ขอ 4 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

รอยละ 90 93 86 92.46 86 90.53 4.62 4.53   

93 95 

  จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน     93 109       
  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน     110 110       

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน     86 86       

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ คน     14 14       

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา
กอนเขาศึกษา 

คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการ
เกณฑทหารลาอุปสมบท 

คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงาน
ทํา 

คน     7 7       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม
ประสงคทํางาน 

คน     2 2       

  เงินเดือนหรือรายไดตอ
เดือนของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     11,789.20 11,789.20       
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรีโท และเอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจาง 

3.95 3.95 3.72 
 

3.78 3.72 3.78   

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 3.25 3.70 157 3.65 157 3.65 3.04 3.04  
43 43 

  อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน     19 38.00 19.0 38.00       
  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน     22 110.00 22.0 110.00       
  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ

ปริญญาตรี 
คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาโท 

คน     1.0 3.00 1.0 3.00       

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     1 6.00 1.0 6.00       

  รองศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาตรี 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาโท 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญา
ตรี 

คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญา
โท 

คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญา
เอก 

คน     0 0.00 0.0 0.00       
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เปาหมาย  5 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลกัสูตรใหมและปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหมายถึงตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา2555ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกํากบัใหมกีารดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ1ขอ2
และขอ3ขางตนตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษาและมกีารประเมินหลักสูตรทุกหลกัสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาทีก่ําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯกรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากบั
ใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ3ผานเกณฑการประเมิน5ขอแรกและอยางนอย
รอยละ80ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกํากบัใหมกีารดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ1ขอ2
และขอ3ขางตนตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษาและมกีารพฒันาหลักสูตรทกุหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ3
ผานเกณฑการประเมินครบทกุตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

  6. มีความรวมมือในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรอื
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกบัวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 
และ ค2 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไมมีการประเมนิ) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่นนการวิจัยทีเ่ปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ50ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทกุระดับ
การศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1 และง) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ30ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1และง) 

ผลการดําเนินงาน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา และ

ยุทธศาสตรของคณะ ตลอดจนความตองการทางวิชาการ และวิชาชีพของตลาดแรงงาน และดําเนินการตาม
หลักเกณฑ จํานวน 5 ขอ แสดงรายละเอียดดังน้ี 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ 
ปรับปรุงหลักสูตร โดยยึดปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบและกลไกการดําเนินงานวิชาการของคณะ ในสวนของการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร และเปนไปตามตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-1-1) 
โดยไดทําเปนคําสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรเผยแพรใหบุคลากรในคณะไดรับทราบ และดําเนินงานตามประกาศดังกลาวบนเว็บไซตของคณะ (2.1-1-2) 
และมีการดําเนินการโดยคณะไดมีการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร (2.1-1-3) และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(2.1-1-4) ทุกหลักสูตรทําหนาที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการปดหลักสูตร โดยยึดปฏิบัติ 
ตามข้ันตอนของระบบและกลไกการดําเนินงานวิชาการของคณะฯ ในสวนของการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และ
เปนไปตามตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1 อาง 2.1-1-1) 

3. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรน้ันมีการดําเนินงาน
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) (2.1-3-1) รวมทั้งไดจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (2.1-3-2) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4)  (2.1-3-3) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (2.1-3-4) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) (2.1-3-5) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (2.1-3-6)นอกจากน้ี
ทุกหลักสูตรไดมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
ที่ทุกหลักสูตรผานเกณฑทั้งหมด 12 ตัวบงช้ี (2.1-3-7) 

4. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงต้ัง 
อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-4-1 อาง 2.1-1-3) โดยมีหนาที่นําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามรอบ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําในรูปรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนประจําทุกป (2.1-4-2 อาง 
2.1-3-6) และไดมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทัง้ 
12 ตัวบงช้ี (2.1-4-3 อาง 2.1-3-7) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา และวิชาการของ
คณะ (2.1-5-1) โดยไดมีการประชุมอยางตอเน่ืองกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกํากับดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(2.1-5-2)ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงช้ีผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีในทุก
หลักสูตร(2.1-5-3 อาง 2.1-3-7) 
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7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษามี 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (รับนิสิตเขาศึกษา
ต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2554) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (รับนิสิตเขา
ศึกษาต้ังแตภาคปลาย ปการศึกษา 2555) และเมื่อเทียบกับหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด6 
หลักสูตร คิดเปนสัดสวน 2:6(25%) (2.1-7-1 อาง 2.1-3-1)   

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ ไมบรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 ประกาศระบบและกลไกการการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ

อุตสาหกรรมเกษตร และระบบการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ตามแนวทางปฏิบตัิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-1-2 คําสัง่คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร เร่ืองระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรบนเว็บไซต 

2.1-1-3 คําสัง่คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร (ทุก
หลักสูตร) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาทรัพยากรเกษตร 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-4 ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

(ทุกหลักสูตร) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาทรัพยากรเกษตร 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

2.1-2-1 ประกาศระบบและกลไกการการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
อุตสาหกรรมเกษตร และระบบการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ตามแนวทางปฏิบตัิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อาง 2.1-1-1) 

2.1-3-1 เลมหลักสตูรทุกหลักสตูรท่ีมีรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.1-3-2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
2.1-3-3 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)   
2.1-3-4 รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
2.1-3-5 รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  
2.1-3-6 รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
2.1-3-7 หลักฐานท่ีแสดงถงึการผานเกณฑตามตัวบงชี ้ 12 ตัวบงชี ้(แยกแฟมหลักฐาน) 
2.1-4-1 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร (ทุกหลักสูตร)(อาง 2.1-1-3) 
2.1-4-2 รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

(อาง 2.1-3-6) 
2.1-4-3 หลักฐานท่ีแสดงถงึการผานเกณฑตามตัวบงชี ้ 12 ตัวบงชี้(อาง 2.1-3-7) 
2.1-5-1 คําสัง่คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ท่ี 012/2555 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการ

การศึกษาและวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการคณะ ทอ. 
2.1-5-3 หลักฐานท่ีแสดงถงึการผานเกณฑท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ (อาง 2.1-3-7) 
2.1-7-1 เลมหลักสตูรทุกหลักสตูรท่ีมีรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(อาง 2.1-3-1) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เปาหมาย  รอยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 
เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก2แนวทางตอไปน้ี 
 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปน
คะแนนระหวาง0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ60ข้ึนไปหรือ 

2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ12ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 44 
คน มอีาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 24 คน  

สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเกษตร มอีาจารยประจาํทัง้หมด 
จํานวน 44 คน มอีาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 20 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
43

23    =  53.49 

 คะแนนที่ได =  5
60

53.49   =  4.46  คะแนน 

เกณฑการประเมิน 
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิรญิญาเอกทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 

 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก = 





 100 

44

24
- 






 100

43

23
 

               = 53.49–45.45    = 8.04 

 คะแนนที่ได   =  5
12

8.04    =   3.35 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ12ข้ึนไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 20 45.45 23 53.49 - 5.00 
 

4.46 รอยละ 50 บรรล ุ รอยละ 60 
- 44 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 20 45.45 23 53.49 - 5.00 
 

4.46 รอยละ50 บรรล ุ รอยละ 60 
- 44 43 

เง่ือนไขท่ี 2 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2          

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 รายช่ืออาจารยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พรอมคุณวุฒ ิ

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 1.95 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก2แนวทางตอไปน้ี 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0-5 หรือ 
2. แปลงคาการเพิม่ข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปทีผ่าน

มาเปนคะแนนระหวาง0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม5 = รอยละ30ข้ึนไปหรือ 
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2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ6ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 33 คน ลาศึกษาตอ 10 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 2 คน รองศาสตราจารย 0 คน 
และศาสตราจารย 0 คน  

 สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 32 คน ลาศึกษาตอ 12 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 0 คน 
และศาสตราจารย 0 คน 

 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =   100 
43

0    =  0 

 คะแนนที่ได =  5 
30

0    = 0  คะแนน 

เกณฑการประเมิน 
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
 คาการเพิม่ข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
ผลการประเมินตนเอง 
เง่ือนไขท่ี 1 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 - - 0 0 0 0 - 0 0 1.95 ไมบรรลุ 0 
- 43 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 - - 0 0 0 0 - 0 0 1.95 ไมบรรลุ 0 
- 43 43 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 รายช่ืออาจารยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พรอมคุณวุฒ ิ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมลูเชิงประจกัษ 

  2. มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลงัใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทกัษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรยีนรูของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ :หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่3 เชนผลการประเมินหรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ
คณาจารยและบุคลากรดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญและกําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆที่เชื่อมโยง
ใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน

วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมลู
เชิงประจักษ โดยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งภายในแผนไดกําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของคณะ (2.4-1-1) คณะมีแผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ 
2552-2555 (2.4-1-2) ซึ่งเปนแผนการบริหารและจัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ นอกจากน้ีคณะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอันเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของคณะ 
จึงไดจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรข้ึน (2.4-1-3) โดย
มีกรอบเวลาระหวางปงบประมาณ 2556-2559 ซึ่งไดรับการอนุมัติแผนดังกลาวในการที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556 ภายในแผนน้ีจะประกอบไปดวยขอมูลสารสนเทศของบุคลากรในคณะทั้งแผน
อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (2.4-1-4) แผนการขอตําแหนงทางวิชาการสาย
วิชาการ (2.4-1-5) แผนการขอเปนผูชํานาญการของสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (2.4-1-6) รวมถึงกรอบการพัฒนา
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งานตามสมรรถนะของสายสนับสนุนและชวยวิชาการ และผูดํารงตําแหนงบริหาร (2.4-1-7) ซึ่งไดจัดทําข้ึนตามการ
สํารวจความตองการรายบคุคลและความตองการของสาขารวมกัน 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เชน คณะไดดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากําลังที่ไดวาง
ไว โดยการคัดเลือกบุคลากรจะใชระเบียบมหาวิทยาลัย โดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลเปนสําคัญ (2.4-2-1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ของคณะ ซึ่งจะมี
การกําหนดโครงการตางๆเพื่อการพัฒนาบุคลากรดวย (2.4-2-2) นอกจากน้ีคณะยังไดจัดทํายุทธศาสตร แนวทาง 
มาตรการ ในการพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยอยูในสวนบทที่ 4 ของแผนสงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะ (2.4-2-3) 
เชน กิจกรรมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (2.4-2-4) ทั้งน้ีไดติดตามความกาวหนาหลังจากบุคลากรเขารวมกิจกรรม 
ไดแก ติดตามความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ เชน การย่ืนขอประเมินการสอน เพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ (2.4-2-5) เปนตน นอกจากน้ีคณะมีการสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหไปพัฒนา
ตนเอง ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองของบุคลากร ปงบประมาณ 2555 (2.4-2-6) โดยจัดสรรงบประมาณแก
สายวิชาการ ทานละ 10,000 บาท ตอป และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ทานละ 5,000 บาท ตอป  

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดสงเสริมใหบุคลากรคณะ
เขารวมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปของวิทยาเขต  (2.4-3-1) และไดจัดกิจกรรม 5 ส  (2.4-3-2) ในการจัด
ระเบียบหองปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบและสะดวกตอการใชงาน รวมถึงไดปรับปรุง ซอมแซม และ
เปลี่ยนเครื่องใชสํานักงานบางชนิด เชน การดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหม จํานวน 10 เครื่อง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรใหมีความรวดเร็วและจัดเก็บขอมูลไดเพิ่มมากข้ึน (2.4-3-3) 
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑชุดเกาอี้ทํางานใหม (2.4-3-4) เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรที่เพิ่มข้ึน 
และเปนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี นอกจากน้ีคณะไดจัดโครงการสัมมาทิฐิ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2555 (2.4-3-5) ข้ึน เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
ทั้งคณะ โดยในวันดังกลาวคณะยังจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเดน (2.4-3-6) รวมดวย เพื่อคัดเลือกและเชิดชู
บุคลากรที่มีการครองตนเปนตัวอยางใหบุคลากรทานอื่นๆไดมีแนวทางและแบบอยางในการปฏิบัติตนที่ดี นอกจากน้ี
คณะยังจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจําป การศึกษา 2555 ในหัวขอ “ทอ. 360 องศา” ข้ึนในวันที่ 2-5 พ.ค. 2556 
(2.4-3-7) เพื่อเปนการตอบแทนการทํางานอยางทุมเทของบุคลากรในคณะในปที่ผานมาและเพื่อสรางขวัญกําลังใจ  
เปดโลกทัศน เปดมุมมองใหมๆใหแกบุคลากรของคณะ และเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น คณะไดจดั
ใหมีสายตรงคณบดี เพื่อใหบุคลากรสามารถเสนอแนะ รองเรียน แจงปญหา แสดงความคิดเห็น ผานเวปบอรดได โดย
สามารถเขาใชเวปบอรดไดบนหนาเวปไซตของคณะ (2.4-3-8) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยไดจัดทําแบบสรุปผลการใชประโยชนจากการพัฒนาตนเอง ประจําปการศึกษา 
2555 เชน ประชุมวิชาการ/อมรม/สัมมนา เรื่องใด ประเทศใด ใชงบประมาณเทาไหร รวมถึงแนบหลักฐานการใช
ประโยชนจากการไปพัฒนาตนเองน้ันในการเรียนการสอนหรือการวัดผล (2.4-4-1) นอกจากน้ีคณะไดจัดทําระบบ
ติดตามการพัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาทางวิชาการของบุคลาการสายวิชาการ ไดแกการจัดทําแบบรายงานการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ (2.4-3-2) โดยจะมีการติดตามความกาวหนาทุกปการศึกษา สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ ไดจัดทําแบบรายงานการพัฒนาตนเองตามกรอบสมรรถนะ (2.4-3-3) ซึ่งจะมีการติดตามการพัฒนา
ตนเองทุกปเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อใชเตือนเปาหมายในการทํางานของบุคลากรทุกทานที่ไดแจงตอคณะ 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยคณะไดใหขอมูลดาน
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จรรยาบรรณแกบุคลากรในที่ประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 วาระที่ 5.2 (2.4-5-1) เพื่อให
บุคลากรตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมตอวิชาชีพ และคณะยังไดมีหัวขอ
หลักบนเวปไซตของคณะวาดวยเรื่องของจรรยาบรรณ (2.4-5-2) เชน จรรยาบรรณอาจารย จรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จรรยาบรรณผูปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เปนตน นอกจากน้ีคณะยังจัดกิจกรรม Home 
Room สายสนับสนุนและชวยวิชาการ (2.4-5-3) ซึ่งในกิจกรรม Home Room น้ันประกอบดวยการใหความรูดาน
จรรยาบรรณ ระเบียบตางๆที่สําคัญ เพื่อใหบุคลากรทุกทานไดมีแนวทางปฏิบัติตนที่ดี 

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดย รองคณบดีฝายบริหาร ขณะน้ัน ไดนําเสนอรายงานความกาวหนา
งานบริหารตอที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555 (2.4-6-1) ซึ่งในรายงานน้ันเปน
การสรุปผลการดําเนินงานของฝาย ความกาวหนาของกิจกรรมและโครงการที่ไดวางแผนดําเนินการไว เชน การ
ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การขอทุนวิจัยและตีพิมพงานวิจัย นอกจากน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมี
การจัดทําแบบสรุปรายงานการประเมินแผนสงเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2556-2559 ซึ่งเปนการ
ประเมินในรอบระยะเวลา 4 เดือน คือ มกราคมถึงเมษายน 2556 นับต้ังแตไดรับอนุมัติแผนฯดังกลาวในเดือน
มกราคม 2556 โดยมีการรายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พ.ค. 2556 วาระที่ 4.6 
(2.4-6-2) ซึ่งเปนการแจงผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่มีในแผนฯ เพื่อประเมินความสําเร็จของโครงการ
และปรับแผนฯใหมีความเหมาะสม ไดแก กิจกรรมที่ดําเนินการแลว (กิจกรรมเตรียมตัวเปนผูชํานาญการ, กิจกรรม
สัมมนาบุคลากรประจําป, โครงการคลังขอมูล, โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ) กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ 
(กิจกรรมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ, กิจกรรมพี่เลี้ยง ผศ.) และกิจกรรมที่มีปญหาอุปสรรค (กิจกรรมผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนประจํารายวิชา, กิจกรรม ทอ.สูประชาคมอาเซียน: ฝรั่งเย่ียมบาน, กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอน: การวัดและประเมินผล) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยไดนําขอมูลจากฝายบริหาร ในการนําเสนอ
รายงานความกาวหนาตอที่ประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2555 (อางถึง 2.4-6-1) มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนสงเสริมศักยภาพบุคลากร ปงบประมาณ 2556-2559 ข้ึน (อางถึง 2.4.1-3) ไดแก แผนผลักดันการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ การจัดการองคความรูดานการวิจัย เปนตน นอกจากน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมีการนําผลการ
ประเมินโครงการและกิจกรรมในแผนสงเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2556-2559 ในรอบ 4 เดือน 
(อางถึง 2.4-6-2) เพื่อขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พ.ค. 2556 วาระที่ 4.6 ใน
การปรับโครงการและกิจกรรมที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยมติที่ประชุมเสนอใหคงกิจกรรมและ
โครงการไวเหมือนเดิม แตใหปรับวิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมข้ึน (2.4-7-1) เชน การประชาสัมพันธกิจกรรม
ผลิตเอกสารประกอบการสอนประจํารายวิชา, การปรับกิจกรรมฝรั่งเย่ียมบานในปการศึกษา 2556, การประสานงาน
กับสํานักวิทยบริการเรื่องการอบรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 4 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 3.00  4.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 4 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 3.00  4.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.4-1-1 แผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2555-2558 
2.4-1-2 แผนอัตรากําลงัประจําปงบประมาณ 2552-2555 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.4-1-3 แผนสงเสริมศักยภาพบุคลากร คณะ ทอ ป 2556-2559 
2.4-1-4 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ คณะ ทอ. ป 2556-2559 
2.4-1-5 แผนการขอตําแหนงวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 
2.4-1-6 แผนการขอเปนผูชาํนาญการของบคุลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
2.4-1-7 แผนการพัฒนางานตามสมรรถนะ สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
2.4-2-1 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบงัคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน

บุคคล 
2.4-2-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555  

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.4-2-3 บทท่ี 4โครงการและกิจกรรมในแผนสงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะ ป 2556 
2.4-2-4 กิจกรรมการขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-2-5 บันทึกขอประเมินการสอน เพ่ือขอตาํแหนงทางวิชาการ 
2.4-2-6 แผนการจัดสรรงบพัฒนาตนเองของบุคลากร ป 2555 
2.4-3-1 แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจําป 2555 
2.4-3-2 กิจกรรม 5 ส ประจําป 2555สาขาเทคโนโลยีอาหาร 
2.4-3-3 บันทึกขอความขออนุมัติซ้ือครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน 10 เคร่ืองโดยวิธีสอบราคา และบันทึก

ขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
คอมพิวเตอรคณะ ทอ.และจัดหาอุปกรณสํานักงาน 

2.4-3-4 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑทดแทน 
2.4-3-5 โครงการสัมมาทิฐ ิคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555 
2.4-3-6 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป 2555 
2.4-3-7 โครงการ ทอ. กาวหนา กิจกรรม “ทอ. 360 องศา” 
2.4-3-8 สายตรงคณบดบีนเวปไซตของคณะ 
2.4-4-1 แบบรายงานสรุปผลการใชประโยชนการพัฒนาตนเองป 2555 
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2.4-4-2 แบบรายงานการขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-4-3 แบบรายงานการพัฒนาตนเองตามกรอบสมรรถนะของสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
2.4-5-1 รายงานการประชุมคณะ คร้ังท่ี 1/2556 วาระท่ี 5.2 
2.4-5-2 เวปไซตคณะ ฝายบริหารทรัพยากรบคุคล วาดวยเร่ืองจรรยาบรรณ 
2.4-5-3 รายงานกิจกรรม Home Room สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
2.4-6-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ คร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 20 มี.ค. 2555 
2.4-6-2 บันทึกขอความการประเมินแผนสงเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2556-2559 รอบ 4 

เดือน 
2.4-7-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ คร้ังท่ี 5/2556 วาระท่ี 4.6 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เปาหมาย  7 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรอืจัดบริการเพือ่ใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา8 FTES ตอ
เครื่อง 

  2.  มีบรกิารหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม
การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา 

  3.  มีบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพฒันานิสิตอยางนอยใน
ดานหองเรยีนหองปฏิบัติการอปุกรณการศึกษาและจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอยางนอย
ในเรื่องประปาไฟฟาระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมรีะบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ2-5ทุกขอไมตํ่ากวา3.51จากคะแนนเต็ม 5 (ขอมูล
จากกองแผนงาน) 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรบับริการ 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายการบริหารจัดการแบบรวม
บริการประสานภารกิจ จะมีหนวยงานสนับสนุนดานการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ไดแก สํานักวิทยบริการมีภารกิจในการใหบริการดานเครื่องคอมพิวเตอร จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไร
สาย บริการหอสมุด แหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย รวมทั้งการลงทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
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คอมพิวเตอร และสํานักงานวิทยาเขตมีภารกิจบริการนิสิตดานการบริการอนามัย การรักษาพยาบาล รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดบริการเครือขายคอมพิวเตอรอยางสมบูรณโดย
สามารถใหบริการเครือขายแบบไรสายไดครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาเขต โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนใช งานกับ
มหาวิทยาลัย รวม 244 เครื่อง (หองปฏิบัติการ 20 เครื่อง อุปกรณคอมพิวเตอรของนิสิตลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย 
224 เครื่อง) และมีจํานวน FTES เทากับ 329.03 มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอรใหแกนิสิตเทากับ 1.35FTES ตอ
เครื่อง ซึ่งไมสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 8 FTES ตอเครื่อง (2.5-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดใหบริการหองสมุดผานสํานักวิทยบริการเพื่อเปน
แหลงสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะ โดยมุงเนนการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการฝกอบรม
การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรแกนิสิตทุกปการศึกษา (2.5-2-1) 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ไดแก  

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

- หองปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว 
- หองปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช 
- หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หองเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
- หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 
- หองปฏิบัติการพันธุศาสตร 
- หองปฏิบัติการชีววิทยา 
- ฟารมพืช 
- ฟารมสัตว 
- หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหเคมีอาหาร 
- หองปฏิบัติการเครื่องมือแปรรูปอาหาร 
- หองปฏิบัติการผลิตภัณฑขนมอบ 
- หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
- หองปฏิบัติการกายภาพอาหาร 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหเคมีอาหาร 
- หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหช้ันสูง 

2) อุปกรณการศึกษาในปงบประมาณ 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดรับ
อนุมัติเงินรายไดสําหรับจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ  
30.59 ของงบประมาณเงินรายไดทั้งหมดของคณะ (2.5-3-2)  

3)  จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพรอมในการใหบริการ
เครือขายไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาเขตอยางกวางขวาง ทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก
นิสิต/บุคลากร ทั้งน้ีผูที่ตองการใชบริการตองลงทะเบียนกอนเขาใชบริการ รวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช
งาน (hot sport) เชน โตะ เกาอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่สวนกลางของวิทยาเขต 
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4)  การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบหมาย
ใหฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เปนหนวยงานรับผิดชอบพื้นที่สวนกลางใหสะอาดรมรื่น สวยงามและปลอดภัย 
มีความพรอมรับการใหบริการแกนิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่มาติดตอราชการและใช
สถานที่ออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยการควบคุม
และลดปริมาณของเสียตามโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-Green Campus 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีการบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนตางๆ ใหแกนิสิตดังน้ี 

1)  ดานงานทะเบียน สํานักวิทยบริการโดยฝายทะเบียนดําเนินการใหนิสิตลงทะเบียน และงานทะเบยีน
นิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหบริการแกคณาจารย นิสิต และผูปกครอง (2.5-4-1) 

2)  ดานการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให
ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของนิสิตและบุคลากรทั้งวิทยาเขต โดยฝายกิจการนิสิต ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลัก โดยมีขอมูลการบริการที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ/รณรงคปองกันโรคตามฤดูกาลในบอรดประชาสมัพันธในแตละอาคาร 
  - จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูปวยโดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูนํานิสิต ชมรม
นิสิตชาวหอ พนักงานประจําหอพัก เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําความรูที่ได ไปใช
ในการดําเนินกิจกรรมและการดูแลนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขต 
  - จัดใหมีบริการรักษาพยาบาล ณ อาคารสถานพยาบาล ต้ังแตเวลา 08.30 – 21.00 น. โดยมี
พยาบาลวิชาชีพประจํา จํานวน 2 คน โดยใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน และประสานการนําสงโรงพยาบาล หากมี
เหตุเจ็บปวยรุนแรงหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน  
  สวนการใหบริการดานกีฬาน้ัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ไดจัดใหบริการสนามกีฬา และเบิก–ยืมอุปกรณกีฬาแกนิสิตและบุคลากรในการออกกําลังกายและการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง และรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่ง
สนามกีฬาที่จัดบริการ ประกอบดวย 
  สนามกีฬากลางแจง 

- สนามกีฬาฟุตบอล  1 สนาม 
- สนามกีฬาฟุตซอล  1 สนาม 
- สนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม 
- สนามกีฬาวอลเลยบอล 2 สนาม 
- สนามกีฬาเซปกตะกรอ 2 สนาม 
- สนามกีฬาเทนนิส  4 คอรด 
- สนามกีฬาเปตอง  5 สนาม 
- สนามกีฬารกับี ้  1 สนาม 
สนามกีฬาในรม ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 
- สนามกีฬาแบดมินตัน  3 สนาม 
- โตะเทเบลิเทนนิส  4 ตัว 
รวมทั้งมีการบริการศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการสันทนาการ (Fitness) เพื่อเปน 

ศูนยกลางในการใหความรูและบริการออกกําลังกาย ตลอดจนเปนศูนยสําหรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพหลังการ
บาดเจ็บจากการเลนหรือฝกซอมกีฬา (2.5-4-2) 

3) ดานการจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเห็น
ความสําคัญของคุณภาพอาหารที่ตองสะอาดและปลอดภัยรวมถึงภาชนะใสอาหาร การจําหนายอาหารตองมีราคาที่
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เหมาะสมตอการดํารงชีพของนิสิตขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย โดยใหบริการโรงอาหารกลาง (2.5-4-3) 
5. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการดานระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากร นิสิตที่อาศัยอยูภายในวิทยาเขตโดยการมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีศูนยรักษาความปลอดภัยในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเหตุที่เกิดข้ึนภายในวิทยาเขตซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ อีกทั้งยังมีปอมยาม
รักษาการณเจาหนาที่ตํารวจที่พรอมใหการสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร  ชวยระงับเหตุดวน 
เหตุราย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งต้ังอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ตองดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยูภายใน
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการติดต้ังระบบกลองวงจรปด CCTV ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดต้ัง
ระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟสองสวางฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เปนไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวของได
กําหนดไว 
 ดานการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใตการดูแลของสํานักงาน
วิทยาเขต ไดดําเนินการคัดแยกขยะโดยนําขยะที่สามารถกอใหเกิดรายได เชนกระดาษ ขวดพลาสต ิก และอ ื่นๆ นำไป
จำหนายสร างรายไดใหกบัหนวยงานจัดใหมีถุงขยะ และเพิ่มจํานวนถังขยะตามจ ุดต างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยา
เขต โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพื่อนําไป
คัดแยก รวบรวมไวในพื้นที่ที่ไดจัดสรรไว และไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบลเชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเขา
มาบริการรับขยะในวันจันทร พุธ ศุกร และเสารเพื่อนําไปกําจัดตอไป  
 ดานการจัดการสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยางมีสุนทรียวิทยาเขตไดมอบหมายใหฝายอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ ดูแลเรื่องระบบระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยูเสมอ เพื่อไมใหอุดตันและสามารถระบายนํ้าไดในฤดูฝน เปน
การปองกันนํ้าทวมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย (2.5-5-1) 
 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกองแผนงานรวมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร จัดทําการสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 ผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีนิสิตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด 587 คน กรอกแบบประเมินจํานวน 546คน คิดเปนรอยละ 93 
โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอเฉลี่ย 3.74 คะแนน (2.5-6-1) รายละเอียดดังน้ี 

1)  หองสมุด แหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใชงานเทากับ 3.87 คะแนน  
2)  การบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียนและพัฒนานิสิตเทากับ 3.70 คะแนน 
3)  การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเทากับ 3.71 คะแนน 
4) ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยเทากับ 3.81 คะแนน 
นอกจากน้ีคณะยังไดทําการประเมินความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการของคณะ โดยมีผล 

การประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.06 คะแนน(2.5-6-2 และ 2.5-6-3) 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองปฏิบัติการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของผูรับบริการและไดทําการปรับปรุง
ดังน้ี 

1) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไดทําการปรับปรุง อาทิเชน การกําจัดสัตวพาหะ (2.5-7-1) การ 
ซอมแซมฝาที่ชํารุด(2.5-7-2) การกําจัดสิ่งปฏิกูล (2.5-7-3) ซอมแซมสีกันเปอนภายในอาคาร (2.5-7-4) ซอมแซม
กระเบื้องที่ชํารุดและปูกระเบื้องเพิ่ม (2.5-7-5)และไดดําเนินโครงการ 5 ส.หองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
และสะดวกตอการใชงาน(2.5-7-6 และ 2.5-7-7) 

2) สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ไดนําขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการมา
จัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการและฟารมวิจัย ประจําป 2555  (2.5-7-8 อาง 2.5-6-3) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชีท่ี้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 
หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณและคอมพิวเตอรใหกับนิสติ จําแนกตามหนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2555 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

2.5-2-1 รายงานโครงการอบรม e-student  
2.5-3-1 ภาพหองปฏิบตัิการของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5-3-2 แผนการใชเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(จัดสรรครุภัณฑการศึกษา) 
2.5-4-1 หนาเว็บไซตสาํนักวิทยบริการท่ีใหบริการงานทะเบียน 
2.5-4-2 ภาพอาคารสถานพยาบาล 
2.5-4-3 สรุปผลการดาํเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
2.5-5-1 บริการของฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2.5-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
2.5-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการของหองปฏบิตัิการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
2.5-6-3 แผนการพฒันาและปรับปรุงหองปฏิบัติการและฟารมวิจัย สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบรกิารและขอคิดเห็นในการใชหองปฏิบัติการ และฟารมวิจัย ประจําป 2555 สาขา
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

2.5-7-1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0050 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหเขาดําเนินการกําจัดมดและหนู 

2.5-7-2 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0087 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ซอมฝาอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 

2.5-7-3 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0088 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ดูดสิ่งปฏิกลูถังบําบัดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-7-4 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0090 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห

ซอมแซมสีกันเปอนอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 
2.5-7-5 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0091 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห

ซอมแซมกระเบื้องชํารุดและปกูระเบือ้งเพิ่ม 
2.5-7-6 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0095 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอนําสงสรปุผล

การดําเนินงานโครงการ 5 ส หองปฏิบัติการ 
2.5-7-7 เลมรายงานสรปุผลโครงการ 5ส หองปฏิบัติการ 
2.5-7-8 แผนการพฒันาและปรับปรุงหองปฏิบัติการและฟารมวิจัย สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบรกิารและขอคิดเห็นในการใชหองปฏิบัติการ และฟารมวิจัย ประจําป 2555 สาขา
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (อาง 2.5-6-3) 

  
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทัง้ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรูที่พฒันาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทกุรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมตํ่ากวา3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรอืการประเมินผล
การเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 
การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณะจะตองจัดระบบการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน ที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของผูเรียนในแตละชวงเวลา       ปการศึกษา 
2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ขอ ดังน้ี 

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร พิจารณาไดจากเลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่มีรายละเอียดการพัฒนาคุณลักษณะ และพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
ทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ และการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6-1-1 
อาง 2.1-3-1)  

2. ในปการศึกษา 2555 คณะเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 2 
หลักสูตร ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.6-2-1 อาง 2.1-
3-2 และ2.1-3-3 ) โดยแบงเปน มคอ. 3 จํานวน  100 รายวิชา และ มคอ.4 จํานวน 7 รายวิชา 

3. ทุกหลักสูตรภายใตความรับผิดชอบของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน หรือจากการ
ทําวิจัย (2.6-3-1 อาง 2.1-3-1 และ 2.6-3-2 อาง 2.1-3-3) ซึ่งคณะจัดใหมีรายวิชาหลากหลาย ยกตัวอยางเชน
รายวิชาปญหาพิเศษ และรายวิชาเทคนิคการวิจัย ซึ่งเปนวิชาเฉพาะบังคับในทุกหลักสูตร เปนวิชาที่สงเสริมใหนิสิตมี
ทักษะในการทําวิจัยในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถเขียนออกมาเปนรูปเลมรายงานทาง
วิทยาศาสตรได (2.6-3-3) ในสวนของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพไดเปดรายวิชาฝกงานเบื้องตน และฝกงาน I สาขา
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ซึ่งมุงเนนใหนิสิตฝกงานดานการเกษตรทั้งพืช สัตว และทรัพยากรเกษตร โดยใชความรูและ
ประสบการณในช้ันเรียนมาประยุกตใช (2.6-3-4 และ 2.6-3-5) รายวิชาฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
เพื่อใหนิสิตไดประสบการณและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะทางดานการเกษตร รวมทั้งการแกปญหาเฉพาะ
หนาที่อาจเกิดข้ึนไดจากการทํางาน โดยนิสิตไดเขาฝกงานในหนวยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชน (2.6-3-6) มีการ
สงเสริมใหนิสิตไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณทางดานเกษตรทั้งในระดับ
ปริญญาตรี (2.6-3-7) และบัณฑิตศึกษา (2.6-3-8) อีกทั้งในหลายรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 ไดมีการพา
นิสิตไปศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกอีกดวย เชนรายวิชาระบบเกษตรผสมผสาน รายวิชาพืชอาหารสัตว และ
การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตวเปนตน (2.6-3-9 ถึง 2.6-3-10)สําหรับสาขาเทคโนโลยีการอาหารกําหนดใหนิสิตช้ันปที่ 4   
ตองผานการฝกงาน ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง  ซึ่งแบงการฝกงานออกเปน 2 สวน คือ วิชาฝกงาน 1  จํานวนไมนอย
กวา 200 ช่ัวโมง  และ วิชาฝกงาน 2 (2.6-3-11 อาง 2.1-3-3) ซึ่งเปนรายวิชาที่เนนใหนิสิตไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกหองเรียน  และนิสิตประสบผลสําเร็จจากการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี (2.6-3-12 อาง 2.1-3-5 และ
2.6-3-13) และเพื่อเปนการเสริมสรางการพัฒนาการเรียนรูและประสบการณใหมๆนอกหองเรียน สาขาเทคโนโลยีการ
อาหารไดจัดโครงการเสริมสรางความรูดานอุตสาหกรรมเกษตรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจากผลการประเมิน
การดําเนินงานนิสิตมีความพึงพอใจในระดับ ดี (2.6-3-14) ในดานการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ไดมีการ
ดําเนินการในระดับวิทยาเขตโดยการจัดหาหนังสือและวารสารที่มีความทันสมัยไวใหบริการแกนิสิตในหองสมุด (2.6-
3-15) และการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยโดยการจัดหาฐานขอมูลไวใหนิสิตไดสืบคนงานวิจัยที่ทันสมัยอยูเสมอ 
(2.6-3-16) นอกจากน้ีทางคณะยังไดจัดการเรียนการสอนเสริมสําหรับนิสิต โดยจัดโครงการรุนพี่ติวใหนอง  ประจํา
ภาคตน  ปการศึกษา 2555 (2.6-3-17) 

4. รายวิชาของหลักสูตรในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการออกแบบใหผูเรียนมี
โอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน และชุมชนภายนอกซึ่งมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพยกตัวอยางเชน
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รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2.6-4-1) และวิชาการฝกงาน II (2.6-4-2 อาง 2.6-3-6) ซึ่งนิสิตตองนําเอาความรู
ทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริงในหนวยงานภายนอก และมีการเชิญใหผูมีประสบการณเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตรโดยอยูในแผนการศึกษาของนิสิตช้ันปที่ 3 และช้ันปที่ 4  ยกตัวอยางเชน รายวิชาพืชอาหารสัตว
และการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รายวิชาหลักการผลิตสัตวปกและการ
จัดการผลิตสัตวปก รายวิชาระบบชลประทานและการระบายนํ้าทางการเกษตร รายวิชาการสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร และรายวิชาหลักการจัดการฟารมเปนตน (2.6-4-3) รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
และการวิจัยตลาด ไดเรียนเชิญ อาจารยธวัชชัย เกียรติกมลมาลย จากคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.6-4-4)   รายวิชาฝกงาน 2 ไดเรียนเชิญ อาจารยณชยุต จันทโชติกุล  จากคณะ
วิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร   (2.6-4-5)   รายวิชาผลิตภัณฑนมและกระบวนการผลิต ไดเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย ดร.สมจิต สุรพัฒน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.6-4-6) และ
รายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร ไดเรียนเชิญ คุณปุณณดา เผาหอม จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแกน (2.6-4-7) เปนอาจารยพิเศษและวิทยากร มาใหความรูและประสบการณ แกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกลาว นอกจากน้ียังไดมีการจัดใหนิสิตไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาผลิตภัณฑนมและกระบวนการผลิต 
ณ สหกรณโคนมวาริชภูม (2.6-4-8) รายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร พานิสิตจํานวน 30 คน ไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (2.6-4-9) และ รายวิชาปฏิบัติการเฉพาะ
หนวยทางวิศวกรรมอาหารภาคปฏิบัติการ ไดพานิสิตไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหารจํากัด (2.6-4-
10) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนอยางตอเน่ือง โดยจัดโครงการสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรูซึ่งในปการศึกษา 2555 
คณะมีรายวิชาที่ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนจํานวน 3 รายวิชาคือรายวิชาการหลักสรีรวิทยาของสัตว (2.6-5-1)รายวิชา
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมอาหาร (2.6-5-2) และรายวิชากระบวนการแปรรูปอาหาร (2.6-5-3) มีการนําผล
การดําเนินงานโครงการดังกลาวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในการประชุมระดับ
สาขา (2.6-5-4) และการประชุมระดับคณะ (2.6-5-5) ซึ่งจากผลการวิจัยในช้ันเรียนสามารถสรุปไดวา การจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนใหมีสัดสวนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสม และการจัดสัดสวนช่ัวโมงการฝกทํา
แบบฝกหัดที่เหมาะสม รวมกับการมอบหมายใหนิสิตทํากรณีศึกษาแลวนําเสนอ รวมถึงการแบงสอบยอยเพื่อเก็บ
คะแนน ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพข้ึน โดยสังเกตจากผลการเรียนของนิสิต 

6. ทุกภาคการศึกษาวิทยาเขตจัดใหนิสิตประเมินความคิดเห็นตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในทุกรายวิชา และคณะไดมีการประเมินความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการในระดับคณะ พบวา ในป
การศึกษา 2555 ภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอ
การจัดการเรียนการสอน และการใหบริการของคณะเทากับ 4.29 คะแนน (2.6-6-1) โดยแบงเปนรายวิชาของภาคตน 
จํานวนทั้งสิ้น 49 รายวิชา รายวิชาของภาคปลายจํานวนทั้งสิ้น 58 รายวิชา และทุกรายวิชามีคะแนนไมตํ่ากวา 3.51  
นอกจากการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแลวนิสิตยังตองประเมินตอนเองในทุกรายวิชา คะแนน
การประเมินตนเองของนิสิตเฉลี่ยเทากับ 3.91 คะแนน (2.6-6-2) สวนความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการไดคะแนน
เทากับ 4.06 คะแนน (2.6-6-2: อาง 2.5-6-2และ 2.5-7-8) และผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด 
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 คิดเปนคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 3.74 
คะแนน (2.6-6-3) นอกจากน้ีในบางรายวิชาไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหนิสิตประเมินนิสิตรวมช้ัน เชน 
รายวิชาสัมมนา (2.6-6-4) 

7. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (อาจารยประจําหลักสูตร) (2.6-7-1 อาง 2.1-3-7 (ตัวบงช้ีที่ 1)) 
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เพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนิสิต (2.6-7-2 อาง 2.1-3-7 (ตัวบงช้ีที่ 4 ในภาคผนวก)) และจัดทําผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548ตามลําดับ(2.6-7-3อาง 2.1-3-6)โดยมีคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการคณะกํากับดูแลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (2.6-7-4อาง 2.1-5-1)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 เลมหลักสตูรทุกหลักสตูรท่ีมีรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

(อาง 2.1-3-1) 
2.6-1-2 คะแนนการประเมินตนเองของนิสิต 
2.6-2-1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) อาง 2.1-3-2 

และ 2.1-3-3 
2.6-3-1 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ระบุ

วิชาปญหาพิเศษ และเทคนิควิจัย (อาง 2.1-3-1) 

2.6-3-2 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) (อาง  2.1-3-3) 
2.6-3-3 เลมรายงานปญหาพิเศษและเทคนิควิจัย 
2.6-3-4 รายงานสรุปโครงการฝกงานเบื้องตน สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-5 รายงานสรุปโครงการฝกงาน I สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-6 รายงานสรุปโครงการฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-7 รายงานสรุปโครงการเปดโลกทัศน เพื่อเสรมิสรางความรูและประสบการณทางดานทรพัยากร

เกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
2.6-3-8 รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรพัยากรเกษตร 
2.6-3-9 มคอ.5 รายวิชาระบบเกษตรผสมผสาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 91 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-3-10 มคอ.5 รายวิชาพืชอาหารสัตว และการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว 
2.6-3-11 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ4.) (อาง 2.1-3-3) 
2.6-3-12 การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) (อาง 2.1-3-5) 
2.6-3-13 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.40203/0133 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง ขอนําสงสรุปผล

การดําเนินงานรายวิชาฝกงาน 2 และเลมสรุปรายงานผลการดําเนินงานรายวิชาฝกงาน 2 
2.6-3-14 บันทึกขอความ ที่ ศธ0513.40203/0134 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง ขอนําสงสรุปผล

การดําเนินงานโครงการเสริมสรางความรูดานอุตสาหกรรมเกษตรและศึกษาดูงานนอกสถานที ่
2.6-3-15 รายช่ือหนังสือและวารสารที่มีความทันสมัยไวใหบริการในการเรียนการสอน 
2.6-3-16 หนาเว็บไชดในการสืบคนหาขอมูล 
2.6-3-17 โครงการรุนพี่ติวใหนอง  ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2555 
2.6-4-1 มคอ.5 รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6-4-2 รายงานโครงการฝกงาน II สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (อาง 2.6-3-6) 
2.6-4-3 หนังสือเชิญสอนอาจารยพเิศษหรือวิทยากรของสาขาเกษตร 

2.6-4-4 บันทึกขอความ ที่ ศธ0513.40201/1491 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
อาจารยผูสอน(รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการวิจัยการตลาด) 

2.6-4-5 หนังสือราชการ ที่ ศธ0513.40201/494 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
อาจารยผูสอน(รายวิชาฝกงาน 2) 

2.6-4-6 บันทึกขอความ ที่ ศธ0513.40201/1698 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
อาจารยผูสอน(รายวิชาผลิตภัณฑนมและกระบวนการผลิต) 

2.6-4-7 หนังสือราชการ ที่ ศธ0513.40201/481 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
วิทยากร(รายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร) 

2.6-4-8 บันทึกขอความ ที่ ศธ0513.40201/1488 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขออนุญาตนํา
นิสิตเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สหกรณโคนมวาริชภูม ิ

2.6-4-9 หนังสือราชการ ที่ ศธ0513.40101/16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
นํานิสิตเขาศึกษาดูงาน ศูนยศึกษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

2.6-4-10 หนังสือราชการ ที่ ศธ0513.40201/0102 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
เขาศึกษาดูงาน (บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด) 

2.6-5-1 รายงานสรุปโครงการวิจัยในช้ันเรียนรายวิชาหลักสรรีวิทยาของสัตว 
2.6-5-2 รายงานผลการดําเนินงานการวิจัยในช้ันเรียน ภาคตน รายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหนวยทาง

วิศวกรรมอาหาร รหัสวิชา 04801332 
2.6-5-3 รายงานผลการดําเนินงานการวิจัยในช้ันเรียน ภาคปลาย รายวิชากระบวนการแปรรูปอาหาร 

รหสัวิชา 04801323  
2.6-5-4 รายงานการประชุมสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที ่3/2556  
2.6-5-5 รายงานการประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังท่ี 3/2556 
2.6-6-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิตทุกรายวิชา 
2.6-6-2 รายงานสรุปความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการคณะ ทอ. (อาง 2.5-6-2และ 2.5-7-8) 
2.6-6-3 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ประจําปการศึกษา 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-6-4 มคอ.3 รายวิชา 04804597 สัมมนา 
2.6-7-1 รายการงานประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรท่ีติดตามวิเคราะหผลการดาํเนินงานและภาพรวมแต

ละรายวิชา ทุกหลักสตูร ทุกภาคการศึกษา โดยนําผลการประเมินของผูเรียนมาปรับปรุง (อาง 2.1-3-
7 (ตัวบงชี้ท่ี 1)) 

2.6-7-2 รายงานผลการดาํเนินงานตามแนวปฏิบตัิเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต (อาง 
2.1-3-7 (ตัวบงชี้ท่ี 4)) 

2.6-7-3 รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (อาง 2.1-3-6) 
2.6-7-4 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการของคณะ ทอ. (อาง 2.1-5-1) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1มาใชในการปรับปรงุหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบณัฑิตที่
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ
ที่เอื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของบณัฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีจ่ัด
โดยคณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรบัรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอื
หนวยงานวิชาชีพ (เกณฑมาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
ไมมีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจดัทําบทความจากวิทยานิพนธและมกีารนําไปตีพมิพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุม ง) 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเห็นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางดาน

วิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จะอยูกับบัณฑิตตลอดไป แมจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไป
แลว ดังที่ปรากฏอยางชัดเจนในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี 

1. คณะมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2554 
คณะไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (2.7-1-2 ) เพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุง สําหรับปการศึกษา 2555 หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบทั้ง 6 หลักสูตรยังไมอยูในรอบของการ
ปรับปรุงหลักสูตร  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังไดมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากขอมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป 2555 จาก
กองแผนงาน สํารวจ ณ วันที่  15 พ.ค. 2556 (2.7-1-1)  พบวานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมอยูในระดับ  พึงพอใจมาก (3.78 คะแนน) ซึ่งคณะพิจารณวา
สําหรับปการศึกษาถัดไปคณะมีศักยภาพในการที่จะปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คณะมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และมีการนํา
ขอมูลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต จากขอมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรขีอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป 2554 (2.7-2-1)  และจาก
ผลการสํารวจลักษณะบัณฑิตที่นายจางตองการปการศึกษา 2554(2.7-2-2)  พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจทั้ง 5 
ดานอยูในระดับพึงพอใจมาก แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา ความพึงพอใจตอดานทักษะทางปญญาและดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีคะแนนที่ตํ่ากวาดานอื่นๆ คือ ได
คะแนน 3.69 และ 3.72 ตามลําดับคณะจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบในการปรับปรุงการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2555 คือในดานทักษะทางปญญา คณะไดจัดโครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยดีเดน
ประจําป 2555 (2.7.2-3) และโครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต ประจําปงบประมาณ 2556 
(ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556) (2.7.2-4) ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก การสงเสริมการแขงขันทางวิชาการของ
นิสิต การสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิคการวิจัยดีเดน และ
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานภาษาของนิสิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตดานความสามารถในการคิดวิเคราะห
และแกปญหาทางวิชาการ ถายทอด และสามารถประยุกตใชความรูความสามารถทางวิชาการในการสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และยังพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิต นอกจากโครงการหรือ
กิจกรรมที่ทางคณะไดจัดข้ึนเอง ในระดับวิทยาเขตไดใหความสําคัญกับการนําขอมูลจากการสํารวจมาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตจากคณะมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยทางวิทยา
เขตไดต้ังศูนยภาษาอังกฤษ (KU.CSC. Language Center) ข้ึน (2.7-2-5) เพื่อเพิ่มความสามารถทางดาน
ภาษาตางประเทศ และเตรียมความพรอมนิสิตเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 อีกทั้งทางวิทยาเขตไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดการสอบประเมินทักษะดาน ICT ของนิสิตช้ันปที่ 4 ข้ึน (2.7-2-
6) เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตในการเขาสูตลาดแรงงานตอไป 

3. วิทยาเขตใหการสงเสริมสนับสนุนทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต และคณะยังใหการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาในรูปของโครงการตางๆ ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะ ใหเปนไป



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 94 
 

ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากน้ีไดสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ
การเรียนการสอนที่จําเปนตอการเรียนการสอน (2.7-3-1, 2.7-3-2) โดยคิดเปนรอยละ32.79 ของงบประมาณทั้งหมด 
การมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา (2.7-3-3) รวมทั้งมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและเรื่องอื่นๆ ใหแกนิสิต (2.7-3-4) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการจัดทําโครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต ซึ่งการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตเปนหน่ึงในกิจกรรมที่ประกอบอยูในโครงการน้ี (2.7-4-1 อาง 2.7-
2-4) และทําการเผยแพรขาวประชาสัมพันธโครงการฯ บนเว็บไซตคณะ (2.7-4-2) โดยในปการศึกษา 2555 มีนิสิตช้ัน
ปที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ จํานวน 2 คนเขารวมโครงการ คือ นายสมควร บุญโสดา และนางสาวสุรีพร 
บุญศิริ โดยนําเสนอผลงานแบบบรรยายภายใตหัวขอ“ผลของสาร CPPU ตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมะละกอ
พันธุแขกดํา” ในการประชุมวิชาการเกษตรประจําป 2556 ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 28-29 มกราคม 2556 ณ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2.7-4-3) และนิสิตระดับปริญญาโท สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ จํานวน 3 
คนไดแก นางสาวอริสราแกวพิลารมย นางสาวกรกรนก เภาโพธ์ิ และนายพุทธิพล ศิริมูล โดยนําเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร ในการประชุมวิชาการขาวแหงชาติครั้งที่ 2 ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม 
Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ (2.7-4-4)และนิสิตยังไดนําความรูและประสบการณที่ไดจากการนําเสนอผลงาน
ดังกลาวมาถายทอดใหเพื่อนนิสิตในรายวิชาสัมมนา 

5. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต ดังน้ันคณะไดจัดโครงการคายตนกลาคุณธรรม ประจําป
การศึกษา 2555 เพื่อเพื่ออบรมปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรมใหแกนิสิต (2.7-5-1) และเปดรายวิชาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2.7.5-2)และ มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(2.7.5-3) ใหกับนิสิตไดเรียนรูเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแกนิสิต รวมทั้งคณะไดจัดทําคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะ ทอ. (2.7.5-4) 
เพื่อแจกใหนิสิตและประชาสัมพันธใหนิสิตทราบบนเวปไซตของคณะ(2.7.5-5) เพื่อเปนแนวทางใหนิสิตสามารถปฏิบัติ
ตนใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมประเมิน 
7.คณะไดมีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ โดยการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของนิสิต ซึ่งในปการศึกษา 2555 มีนิสิตช้ันปที่ 4 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ จํานวน 2 คน คือ นาย
สมควร บุญโสดา และนางสาวสุรีพร บุญศิริ ไดนําเสนอผลงานแบบบรรยายภายใตหัวขอ“ผลของสาร CPPU ตอ
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมะละกอพันธุแขกดํา” ในการประชุมวิชาการเกษตรประจําป 2556 ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 28-
29 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และผลงานดังกลาวไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารแกนเกษตร ฉบับพิเศษ 1 (2556) (2.7-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไปและครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑติคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประจําป 2555ขอมูลจากกอง
แผนงาน มก.  

2.7-1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
2.7-2-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประจําป 2554ขอมูลจากกอง
แผนงาน มก.  

2.7-2-2 รายงานวิจัยสถาบันเร่ือง ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรประจําป 
พ.ศ. 2554 

2.7-2-3 สรุปโครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิควิจัยดเีดน ประจําป 2555 
2.7-2-4 โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต 
2.7-2-5 แผนการใชศูนยภาษาอังกฤษของวิทยาเขตฯ 
2.7-2-6 การสอบประเมินทักษะดาน ICT ของนิสิตชั้นปท่ี 4 
2.7-3-1 แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556 
2.7-3-2 รายการครุภณัฑ ประจําปงบประมาณ 2556 
2.7-3-3 บริการบทเรียนทางเว็บไซต e-learning  
2.7-3-4 สรุปโครงการระบบท่ีปรึกษาคณะ ทอ. 
2.7-4-1 โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต (อาง 2.7-2-4) 
2.7-4-2 ขาวประชาสัมพันธการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. บนเว็บไซตคณะฯ 
2.7-4-3 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตในการประชุม

วิชาการเกษตรประจําป 2556 
2.7-4-4 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตในการประชุม

วิชาการขาวแหงชาติคร้ังท่ี 2 
2.7-5-1 สรุปโครงการคายตนกลาคุณธรรม 
2.7-5-2 มคอ.3 รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.7-5-3 มคอ.3 รายวิชามาตรฐานอาหารและจริยธรรม 
2.7-5-4 คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะ ทอ. 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-5-5 ขาวประชาสัมพันธคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสติคณะ ทอ. บนเว็บไซตคณะฯ 

2.7-7-1 สรุปผลการนํานิสิตเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเกษตรประจําป 2556 

2.7-1-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประจําป 2555ขอมูลจากกอง
แผนงาน มก.  

2.7-2-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประจําป 2554ขอมูลจากกอง
แผนงาน มก.  

2.7-2-2 รายงานวิจัยสถาบันเร่ือง ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรประจําป 
พ.ศ. 2554 

2.7-2-3 สรุปโครงการประกวดปญหาพิเศษและเทคนิควิจัยดเีดน ประจําป 2555 
2.7-2-4 โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต 
2.7-2-5 แผนการใชศูนยภาษาอังกฤษของวิทยาเขตฯ 
2.7-2-6 การสอบประเมินทักษะดาน ICT ของนิสิตชั้นปท่ี 4 
2.7-3-1 แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556 
2.7-3-2 รายการครุภณัฑ ประจําปงบประมาณ 2556 
2.7-3-3 บริการบทเรียนทางเว็บไซต e-learning  
2.7-3-4 สรุปโครงการระบบท่ีปรึกษาคณะ ทอ. 
2.7-4-1 โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการสําหรับนิสิต (อาง 2.7-2-4) 
2.7-4-2 ขาวประชาสัมพันธการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต คณะ ทอ. บนเว็บไซตคณะฯ 
2.7-4-3 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตในการประชุม

วิชาการเกษตรประจําป 2556 
2.7-4-4 บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตในการประชุม

วิชาการขาวแหงชาติคร้ังท่ี 2 
2.7-5-1 สรุปโครงการคายตนกลาคุณธรรม 
2.7-5-2 มคอ.3 รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.7-5-3 มคอ.3 รายวิชามาตรฐานอาหารและจริยธรรม 
2.7-5-4 คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะ ทอ. 
2.7-5-5 ขาวประชาสัมพันธคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสติคณะ ทอ. บนเว็บไซตคณะฯ 

2.7-7-1 สรุปผลการนํานิสิตเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเกษตรประจําป 2556 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสรมิไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

  2. มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสรมิ
ตามขอ1ไปยังผูบรหิารคณาจารยนิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมทีก่ําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ90ของตัว
บงช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกจิกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะประกาศและกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึง
ประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.8-1-1)  และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะ บัณฑิตที่
พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.8-1-2)   นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จะไดรับ
คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ซึ่งจะกลาวถึงดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ไวอยางชัดเจน (2.8-1-3) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการถายทอดและเผยแพรดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต ผานทางเวปไซดคณะ (2.8-2-1) และถายทอดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ไปยังคณาจารย 
และผูบริหารของคณะทราบ(2.8-2-2) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการเพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไดแกโครงการคายตนกลาคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2555 และมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ (KPI) 2 ประการ คือ จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ และความพึงพอใจตอกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนา
ดานคุณธรรมจริยธรรม (2.8-3-1) 

4. ผลการประเมินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สูนิสิตของคณะพบวา มีนิสิตเขารวมโครงการรอย
ละ 95.33 และนิสิตมีความพึงพอใจตอกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีมาก มีผลคะแนน
เทากับ 4.65 คะแนน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมรอยละ 100 (2.8-4-1 : อาง 2.8-3-2) 

5. คณะมีนิสิตช่ือนายจิตรกร ศรีชาติไดรับประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมคือรางวัลผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเดน ภายใตโครงการคายผูนํา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ จ.พระนครศรีอยุธยาหรือองคกรระดับชาติ 
(2.8-5-1) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึง
ประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2.8-1-2 ป ร ะก า ศม ห า วิ ทย าลั ย เ ก ษต ร ศา ส ต ร  เ รื่ อ ง  คุ ณ ลั ก ษณ ะ  บั ณฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะส ง ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.8-1-3 คูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต 
2.8-2-1 หนาเวปไซดการเผยแพรคูมือคุณธรรมจริยธรรมนิสิต 
2.8-2-2 รายงานการประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 1.5 

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.8-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการคายตนกลาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2555 
2.8-4-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการคายตนกลาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2555 

(อาง 2.8-3-1) 
2.8-5-1 ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ดานคณุภาพบณัฑติ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 92 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 101 91 109 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 104 91 110 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 83 74 86 
4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 6 6 14 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 0 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท 0 0 0 
7 จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา 12 13 7 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบปน้ันท่ีตอบแบบสาํรวจ 

(ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลา
อุปสมบท) 

94 81 93 

9 รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 88.30 91.36 92.47 
10 คะแนนท่ีได 88.30 x 5 = 4.42 

100 
91.36 x 5 = 4.57              

100 
92.47 x 5 = 4.62                  

100 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากบั 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 83 88.30 74 91.36 86 92.47 4.42 4.57 4.62 90 บรรลุ 93 
94 81 93 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 83 88.30 74 91.36 86 90.53 4.42 4.57 4.53 90 บรรลุ 93 
94 81 95 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา2555 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 104 104 91 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  
21 9 23 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.90 3.95 3.78 

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

21 9 23 

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

20.19 8.66 25.27 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - - 
7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  
- - - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - - 

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - - - 
12 - จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
- - - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - - 

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.90 3.95 3.78 

17 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 21 9 23 
 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.90 3.95 3.72 3.90 3.95 3.72 3.95 ไมบรรล ุ 3.95 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.90 3.95 3.78 3.90 3.95 3.78 3.95 ไมบรรล ุ 3.95 

หมายเหตุ :  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 3.25 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี 

และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 
0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหนง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหนง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหนง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

2 30 60 24 48 19 38 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหนง ผศ. 

3 - - - - 1 3 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหนง รศ. 

5 - - - - - - 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหนง ศ. 

8 - - - - - - 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

5 13 65 19 95 22 110 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหนง ผศ. 

6 1 6 1 6 1 6 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหนง รศ. 

8 - - - - - - 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหนง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 44 131 44 149 43 157 
14 การพัฒนาคณาจารย (เต็ม 10) 2.98 3.39 3.65 
15 คะแนนที่ได 

5
6
98.2

 = 2.48 5
6
39.3

 = 2.82 5
6

3.65  = 3.04 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 131 2.98 149 2.82 157 3.65 2.48 2.82 3.04 3.25 ไมบรรลุ 3.70 
44 44 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 131 2.98 149 2.82 157 3.65 2.48 2.82 3.04 3.25 ไมบรรลุ 3.10 
44 44 43 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 รายช่ืออาจารยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พรอมคุณวุฒ ิ
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสติ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต ดังน้ี กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบงไดเปน 2 สวน คือ 1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ซึ่งคณะจัด
ข้ึนใหสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ 2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่
ดําเนินการโดยสโมสรนิสิตซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะ ทั้งน้ี เพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 
สติทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบงช้ี สกอ. 3 ตัวบงช้ี 
พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที2่.4 

ตารางท่ี2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 
 

ตัวบงชีท่ี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการใหคําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 
  2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอนิสิต 
  3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 
  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอศิษยเกา 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิารในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51         จาก

คะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบรกิาร

ที่สนองความตองการของนิสิต 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและ  แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกนิสิต ดังน้ี 
 1.1 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของอาจารยที่

ปรึกษา การใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ และการดําเนินชีวิต หรือในกรณีที่นิสิตประสบกับปญหา (3.1-1-1) 
 1.2 คณะจัดทําประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกการดําเนินงานของฝายพัฒนานิสิต ซึ่งทําใหบุคลากรและ

นิสิตเขาใจในวิธีการ และระบบการใหคําปรึกษาของคณะ รวมถึงการเขาใจในโครงสรางระบบใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือนิสิตของคณะ (3.1-1-2) 

 1.3 คณะจัดโครงการสูออมอกแหงไออุน และพบอาจารยที่ปรึกษา 2555 ข้ึนเพื่อเปนการเปดโอกาสให
นิสิตใหมและนิสิตทุกช้ันป พบกับอาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรของคณะ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
นิสิตใหมจะทําความเขาใจถึงการดําเนินชีวิตทั้งในดานวิชาการ การเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และรวมถึงนิสิตทุกช้ันปกอนเริ่มภาคตนปการศึกษา (3.1-1-3) 

2.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต
หลายรูปแบบไดแก การจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธสําหรับประกาศขอมูลขาวสาร
ตางๆ ที่เปนประโยชนกับนิสิต เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนการศึกษาตอ การสมัครงาน การฝกงานตางๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขาวสารทางวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับคณะ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอนิสิตทั้งในปจจุบัน และอนาคต (3.1-2-1 และ 3.1-2-2) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต เชน โครงการเสริมสรางความรูทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2555 (3.1-3-1) ซึ่งจัดข้ึนเพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในสาขา
วิชาชีพของตนเองมากข้ึน และนอกจากน้ันยังมีโครงการเปดโลกทัศนเพื่อเสริมสราง ความรู และประสบการณ
ทางดานทรัพยากรเกษตร ประจําปการศึกษา 2555 (3.1-3-2) ซึ่งเปนการจัดเพื่อใหนิสิตเรียนรู ลักษณะงาน รวมถึง
ดานวิชาการและวิชาชีพของสาขาของนิสิตมากย่ิงข้ึน 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
โดยจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาผานเว็บไซตของคณะ โดยต้ังเปนหัวขอ ขาวสโมสรศิษยเกา ทอ. เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนใหกับศิษยเกา และยังสามารถใชในการติดตอสื่อสารระหวางศิษยเกากับศิษย
ปจจุบัน และระหวางศิษยเกากับอาจารย เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และอาจารยไดอีก
ดวย (3.1-4-1) นอกจากน้ันคณะยังมีการทํา Facebook NRAI KU CSC Alumni เพื่อใชเปนชองทางในการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชนขาวการรับสมัครงาน และเปนอีกหน่ึงชองทางในการติดตอกันระหวางคณะ 
และศิษยเกาไดอีกทางหน่ึง (3.1-4-2) อีกทั้งในการดําเนินงานที่ผานมาคณะไดจัดงานฮักแพงนอง-พี่ ราตรีคืนสูเหยา
ศิษยเกา ทอ.ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนการจัดงานรวมศิษยเกา โดยในงานไดมีการจัดการเสวนาโดยศิษยเกา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางศิษยเกา และศิษยปจจุบัน รวมทั้งการสอดแทรกขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหกับศิษย เชน
การเผยแพรหลักสูตรระดับปริญญาโท การวางตัวและการปฏิบัติตนในการทํางาน การมีจิตอาสา เปนตน (3.1-4-3)  
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5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา ไดแก คณะไดจัดทําเว็บบอรด เพื่อใชเปนชองทางใหศิษยเกาไดทราบขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ที่
เปนประโยชน เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ และรวมถึงผานระบบ Facebook เพื่อใหศิษย
เกา ศิษยปจจุบันและ บุคลากรของคณะ ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน (อางหลักฐาน 3.1-4-1 
และ 3.1-4-2) นอกจากน้ันคณะยังมีสวนรวมมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณโดยมีศิษยเกาเขา
รวมงาน ภายใตโครงการสงเสริมอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับเชิงพาณิชย ในระหวางวันที่  21 – 22  มิถุนายน  
พ.ศ.  2555 (3.1-5-1) 

6.  ทางคณะทําการประเมินผลคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไดคะแนนไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งไดทําการประเมินระบบการใหบริการโดยนิสิต ไดแก การใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนิสิต การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต และการพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก
นิสิต เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการตอไป (3.1-6-1) 

7.  หลังจากไดขอมูล ผลการประเมินการใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต การ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก
นิสิตแลว มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการโดยการนําเขา
เปนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายฝายพัฒนานิสิตของทางคณะ และหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป (3.1-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยทีป่รึกษา 
3.1-1-2 ประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกการดําเนินงานของฝายพัฒนานิสิตของคณะ 
3.1-1-3 รายงานผลการดําเนินโครงการสูออมอกแหงไออุน และพบอาจารยทีป่รกึษา 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-1 หนาเว็บไซตคณะ ซึ่งมีขอมลูขาวสารของคณะฯ 
3.1-2-2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขาวสารสําหรบันิสิต 
3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสราง ความรูทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และศึกษาดูงานนอก

สถานที่ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2555 
3.1-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ เสริมสรางความรู และประสบการณนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตร

ชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
3.1-4-1 หนาเวปไซด ประชาสมัพันธขาวสโมสรศิษยเกาคณะทอ. 
3.1-4-2 การจัดกจิกรรมผาน facebook NRAI KU CSC Alumni 
3.1-4-3 สรปุผลโครงการ งานฮักแพงนอง-พี่ ราตรีคืนสูเหยาศิษยเกา ทอ.ครั้งที่ 3 
3.1-5-1 โครงการสงเสรมิอาชีพการปลกูไมดอกไมประดับเชิงพาณิชย 
3.1-6-1 สรปุผลการประเมินระบบการใหบรกิารโดยนิสิต 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฝายพฒันานิสิต คณะทอ. 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  6 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันานิสิตทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นิสิตอยางนอย 5ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรอืการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษาสิง่แวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพฒันาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง
มหาวิทยาลัยและมกีิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
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ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการ

เรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ซึ่งฝายพัฒนานิสิตของคณะฯ จัดทําแผน
โครงการ/กิจกรรมประจําป เพื่อพัฒนานิสิตทั้งทางดานวิชาการ  กีฬา บําเพ็ญประโยชน คุณธรรมจริยธรรมและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จ และระยะเวลาดําเนินงานประจําป (3.2-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีกิจกรรมใหความรู และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต โดยการจัดโครงการพัฒนาองคกรนิสิตและผูนํานิสิต ประจําป 2556 เพื่อเปนการใหความรูเรื่องการ
ปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตของคณะ ทอ. การฝกความเปนผูนําและใหความรูดานงานประกันคุณภาพใหกับผูนํานิสิต
เพื่อใชในการเขียนโครงการหรืองานระดับสโมสรของนิสิตและระดับคณะตอไป(3.2-2-1) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต อยางนอย 5 ประเภท ในระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1 คณะจัดกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท ในระดับปริญญาตรี ไดแก 
  1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแกโครงการสูออมอกแหง ไออุน

และพบอาจารยที่ปรึกษา 2555 (3.2-3-1 : อาง 3.1-1-3) และโครงการกวดวิชา (พี่ติวใหนอง) (3.2-3-2) 
  2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแกโครงการกีฬาเปดกระปอง (open can)   (3.2-3-3) 

และโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแหงชาติ (3.2-3-4) 
  3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแกโครงการสโมสรนิสิต ทอ.อาสาพัฒนา

ชนบท ครั้งที่ 6 (3.2-3-5) 
  4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแกโครงการเขารวมคายผูนํานิสิต และอาสาพัฒนา 

4 จอบ (3.2-3-6) และโครงการคายตนกลาคุณธรรมประจําปการศึกษา 2555 (3.2-3-7) 
  5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแกโครงการสืบสานปลูกขาวประเพณีสามัคคี นอง-พี่ 

ทอ.ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (3.2-3-8), โครงการปจฉิมนิเทศและ NRAI NIGHT PARTY ครั้งที่ 
11 (3.2-3-9), โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 10 (3.2-3-10),  โครงการ งานฮักแพงนองพี่ ราตรีคืนสูเหยา
ศิษยเกา ทอ.ครั้งที่ 3 (3.2-3-11 : อาง 3.1-4-3) 

3.2 คณะจัดกิจกรรม 2 ประเภท ในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก 
  1) กิจกรรมวิชาการ ไดแกโครงการ ศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (3.2-3-12) 
  2) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแกโครงการสืบสานปลูกขาวประเพณีสามัคคี นอง-พี่ 

ทอ.ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (อางหลักฐาน 3.2-3-8) 
 3.3 การจัดโครงการของนิสิต ไดนําแนวคิด PDCA มาเปนแนวทางในการดําเนิน โครงการของนิสิต 
กลาวคือ นิสิตผูรับผิดชอบโครงการหรือสโมสรนิสิตจะตองเสนอแผนหรือโครงการการจัดกิจกรรมตอคณะ (P) เพื่อ
เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน และดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอไว (D) กอนที่จะดําเนินการโครงการจะตอง
ไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต และอนุมัติโครงการโดยคณบดี ซึ่งใช
ความรูดานการประกันคุณภาพในการเขียนโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ตัวบงช้ีความสําเร็จ ลักษณะของ
กิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมินผลความสําเร็จ และมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการโดยฝาย
พัฒนานิสิตและตรวจสอบการใชจายงบประมาณโดยงานนโยบายและแผนของคณะ เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
จะตองนําเสนอรายงานสรุปผลโครงการและคาใชจายตอคณะ พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ดวยเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในปตอไป (A) (อาง 3.2-3-1 ถึง 3.2-3-11) 

 4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพทั้งภายใน
คณะ ระหวางคณะ และระหวางมหาวิทยาลัย โดยเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประจําปการศึกษา 2555 โดยจัดใหนิสิตที่เขารวมโครงการเขาประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการนําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรม อีกทั้งนิสิตยังไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตตางคณะ และตางมหาวิทยาลัย 
อีกดวย งานในครั้งน้ีจัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีคณะ และมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวม ไดแก คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม เปนตน (3.2-4-1)  

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผน และของแตละโครงการ มีการประเมนิ
ความสําเร็จ และรายงานสรุปตอที่ประชุม (3.2-5-1) 

 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยการนําเขาเปนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายฝายพัฒนานิสิตของทาง
คณะ และหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป ปรับปรุง หรือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาการ
จัดทําแผน หรือโครงการในปตอไป (อางหลักฐาน 3.2-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนการจัดกจิกรรมพฒันานิสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3.2-2-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาองคกรนิสิตและผูนํานิสิต ประจําป 2556   
3.2-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสูออมอกแหงไออุนและพบอาจารยทีป่รึกษา 2555 อาง 3.1-1-

3) 
3.2-3-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการกวดวิชา (พี่ติวใหนอง)  
3.2-3-3 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการกีฬาเปดกระปอง (open can)   
3.2-3-4 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแหงชาติ  
3.2-3-5 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสโมสรนิสิต ทอ.อาสาพฒันาชนบท ครั้งที่ 6 
3.2-3-6 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเขารวมคายผูนํานิสิต และอาสาพัฒนา 4 จอบ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-3-7 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการคายตนกลาคุณธรรมประจําปการศึกษา 2555 
3.2-3-8 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคี นอง-พี่ ทอ.ครั้งที่ 5 และ

บําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต 
3.2-3-9 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการปจฉิมนิเทศและ NRAI NIGHT PARTY ครั้งที่ 11 
3.2-3-10 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี ครั้งที ่10  
3.2-3-11 รายงานสรุปผลโครงการ งานฮกัแพงนองพี่ ราตรีคืนสูเหยาศิษยเกา ทอ.ครัง้ที่ 3 (อาง 3.1-4-3) 
3.2-3-12 รายงานสรุปผลโครงการ ศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
3.2-4-1 บันทึกขอความการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกนัคุณภาพการศึกษา และสรปุผลงานที่

ผานการคัดเลือกการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) 
3.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฝายพฒันานิสิตของทางคณะ 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  5 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมขอมลูดานตางๆ และเครือ่งมอืที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยทีป่รกึษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรกึษาวิชาการระดับคณะเพื่อหาแนวทางการแกปญหา

และพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยทีป่รกึษาทุกป 
  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใหความสําคัญในระบบการใหคําปรึกษาและการพัฒนา

นิสิต โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาในระดับคณะ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบอาจารย
ที่ปรึกษา ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษานิสิตดานวิชาการและดานอื่นๆ ไดอยางทั่วถึง (3.3-1-1) 

 2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการให
คําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา ไดแก การจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน ซึ่งแหลงใหความรูเกี่ยวกับอาจารยที่
ปรึกษา ประกอบดวย คูมืออาจารยที่ปรึกษา จรรยาบรรณอาจารย มก. อาจารยที่ปรึกษากับงานประกันคุณภาพ และ
ขอบังคับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษากับนิสิตในเรื่องการเรียน รวมถึงมีเทคนิค
การใหคําปรึกษาเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาดวย ซึ่งการใหคําปรึกษาหรือติดตอกันผานระบบดังกลาว 
เปนการสนับสนุนการทํางานของอาจารยที่ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (3.3-2-1) คณะยังมีประกาศระบบการ
ใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  เพื่อใชเปนขอมูลใหกับอาจารยที่ปรึกษาในการทําหนาที่ และนิสิตเพื่อใหเขาใจ
ในภาพรวมของการใหคําปรึกษาอีกดวย (อางหลักฐาน 3.1-1-2) และนอกจากน้ัน คณะยังมีคูมือ อาจารยที่ปรึกษา 
สําหรับอาจารยทุกทานเพื่อใชเปนขอมูล ในการใหคําปรึกษา (3.3-2-2) 
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3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะ 
เพื่อหารือเรื่องการทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ และรวมถึงแนวทางการดําเนินงานของอาจารยที่
ปรึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.3-3-1 และ3.3-3-2) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําแบบประเมินภาพรวมระบบใหคําปรึกษานิสิต
ประจําปการศึกษา และสรุปเปนผลการประเมิน หลังจากที่ไดมีการดําเนินงานในรอบป ซึ่งจัดทําโดยฝายพัฒนานิสิต
ของคณะ (3.3-4-1 : อาง 3.1-6-1) 

5. หลังจากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดทําแบบประเมินภาพรวมระบบใหคําปรกึษา
นิสิต ประจําปการศึกษาแลว ไดมีการนําผลการประเมินเขารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยปรึกษา
ของคณะ และหาแนวทางการปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (3.3-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยทีป่รึกษา คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
3.3-2-1 เว็บไซตระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน 
3.3-2-2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยทีป่รึกษา ภาคตน 
3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยทีป่รึกษา ภาคปลาย 
3.3-4-1 สรุปผลการประเมินระบบการใหบริการนิสิต ประจําปการศึกษา 2555 (อาง 3.1-6-1) 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบอาจารยทีป่รึกษา 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ดังน้ี คณะมีการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนอยาง
เต็มที่ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรร
ทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนรวมถึงทรัพยากรเงิน 
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบงช้ี สกอ. 3 ตัวบงช้ี และ สมศ. 3 ตัว
บงช้ี พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีรายละเอียด
ดังตารางที2่.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ป
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย                4.04 4.04   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 6 6 5 5 4.00 4.00   

4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 120,000 140,000 4,518,720.67 136,930.93 4,518,720.67 136,930.93 3.80 3.80   

33 33 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 30 50 21.00 48.8 21.00 48.8 5.00 5.00   
43 43 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน     43.00 43.00       

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน     0.00 0.00       

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน     16 4.00 16 4.00       

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     5 2.50 5 2.50       

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

      6 4.50 6 4.50       
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ป
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในป
ลาสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ISI และ Scopus 

      10 10.00 10 10.00       

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 12 24 13 30.23 13 30.23 5.00 5.00   
43 43 

  การใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง     0 0       

  การใชประโยชนในเชิง
นโยบาย 

เร่ือง     0 0       

  
การใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

เร่ือง     0 0       

  การใชประโยชนทางออมขอ
งานสรางสรรค 

เร่ือง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

รอยละ 3 3 1.25 2.91 1.25 2.91 1.45 1.45   
43 43 

  บทความวิชาการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

เร่ือง     5 1.25 5 1.25       

  บทความวิชาการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการ
ประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ป
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
  ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการ

ขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  7 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพฒันาศักยภาพดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพือ่เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ใน

ประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเชนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯเชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4และขอ 5อยางครบถวนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
1) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจน

กําหนดกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคตามจุดเนน  ซึ่ง
เปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 (4.1-1-1)กลาวคือ
คณะฯ ไดวางแนวทางการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ โดยไดกําหนดเปนข้ันตอน และ
หลักเกณฑในรูปของระบบงานของฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนข้ันตอนแบบ Flow chart(4.1-1-2) และไดดําเนิน
ตามแผนอยางมีระบบโดยกําหนดใหคณะกรรมการฝายวิจยัและบริการวิชาการ(4.1-1-3) เปนกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ 
ในการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของ
คณะฯโดยมีการจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (4.1-1-4) 

2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนแมบทการวิจัย พ.ศ. 2553-2557 และ แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2555-2558 (4.1-1-6) ที่เนนความ
เลิศดานการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยโดยจัดสรรทุนวิจัยใหกับอาจารยประจําจํานวน 2 โครงการ มี
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท(4.1-1-5) โดยมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนคณะทํางานเพื่อ
ควบคุมใหดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการ

สอนโดย 1) อาจารยภูวดล โดยดี ไดใชนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปลานํ้าจืดเบื้องตนในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร (4.1-2-1) ไปเปนสวนหน่ึงของเน้ือหารในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาหลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รหัสวิชา 01303421 (4.1-2-2)      2) อาจารยวัชรวิทย มีหนอง
ใหญ ไดใชงานวิจัยเรื่องการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสตูรอาหารแกะ
ขุน(4.1-2-3) ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการผลิตโคกระบือและการจัดการผลิตภัณฑเน้ือรหัสวิชา 
04804355 (4.1-2-4) 3) อาจารยศุภาวรรณ ประพันธ          ใชงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตรา
การสังเคราะหดวยแสงสุทธิและศักยของนํ้าในใบออยเพื่อหาคาสอบเทียบแบบจําลองมวลชีวภาพของออย (4.1-2-5) 
เพื่อบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาพืชเชิงพาณิชย รหัสวิชา 04804342 (4.1-2-6) และ 4) อาจารยอริสรา โพธ์ิสนาม 
ประยุกตใชงานวิจัยเรื่อง การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว (4.1-2-7) มาใชบูรณาการดาน
การเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารรหัสวิชา 04801323 (4.1-2-8) เปนตน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย 

1) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดระบบการรับเขาและกําดับดูแลอาจารยและ
นักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน วางแผน และรับเขาบุคคล โดยคณะฯ ไดรับโอนและรับเขาอาจารยใหมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯ จํานวน 2 ทาน คือ อาจารย ดร.ภูวดล โดยดีและ
อาจารย ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจนเปนอาจารยประจําสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (4.1-3-1)ทั้งน้ีคณะฯ ไดกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัด
แสดงผลงานที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ (4.1-3-2) 

2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและของนักวิจัยโดยได
จัดสรรงบพัฒนาบุคคลกรในคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555 เปนเงินจํานวน10,000 บาทตอคนทั้งน้ีเพื่อใชสําหรับ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค เชน การเขารวมประชุมสัมมนา การฝกอบรม การศึกษาดูงานเปนตน 
นอกจากน้ันคณะฯ มีการสงเสริมการทํางานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย รวมทั้งคณะฯไดอนุมัติใหอาจารย ดร.        
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สุริยัณห สุภาพวานิช ลาไปทําวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เรื่อง Genetic controlling grape ripening and quality 
trials และ Packaging for Dhalia tuber quality ณ University of Natural Resources and Life Sciences, 
Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะเวลา 154 วัน ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดวย
ทุน ASEA-UNINET (ทุนประเภท 2) โดยไดรับคาจาง (4.1-3-3) เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเน่ือง 

3) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย (4.1-3-4) ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ซึ่งโครงการน้ีไดจัดรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.
ดร.ศุภกิตต สายสุนทร คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง“การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา”เปนแนวทางใหกับอาจารยและนักวิจัยของคณะฯ ไดรับทราบขอมูลและข้ันตอนการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 33 คน (4.1-3-5) 

4) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรสรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การให
ผลตอบแทน โดยในปงบประมาณ 2555 ไดจัดงบตอบแทนนักวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน 
25,000 บาท (4.1.3.6)มีการจัดบรรยากาศและบริการตาง ๆ ในคณะฯใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัยและ
ผลิตงานสรางสรรค โดยจัดพื้นที่สําหรับเผยแพรผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิพมของอาจารยและนักวิจัยบนบอรด
แสดงผลงานทางวิชาการ (4.1.3.7) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ดวยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อเปนทุนวิจัย

หรืองานสรางสรรคของบุคลากรเปนประจําทุกปอยางตอเน่ืองในปงบประมาณ2555คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณ
สําหรับเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนเงิน 100,000 บาท โดยคณะฯ ไดมีการประกาศขอกําหนดการรับทุน
สนับสนุนการวิจัย (4.1-4-1)โดยมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย จํานวน 2 โครงการ ไดแก    1) โครงการการเสริมลูทีน
ในอาหารไกไขเพื่อผลิตไขไกเสริมลูทีน (30,000 บาท) โดยมีอาจารย ดร.กานดา   ลอแกวมณี เปนหัวหนาโครงการ 
และ 2) โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑนมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (70,000 บาท) โดยมีอาจารยอริสรา โพธ์ิสนาม 
เปนหัวหนาโครงการ (4.1-4-2) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีอัตลักษณดานเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย 

และมีการจัดหาทรัพยากร รวมทั้งจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้งดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริม
การวิจัย ดังน้ี 

1) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เชน 1) 
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรคณะฯประจําปงบประมาณ2555 จํานวน100,000 บาท(4.1-5-1 อาง 4.1-4-
2) 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ ทอ. จํานวน 25,000 บาทดวย (4.1-5-2 อาง 
4.1-1-3) และ 3) คณะฯ ไดอนุมัติใหอาจารย ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช ลาไปทําวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เรื่อง 
Genetic controlling grape ripening and quality trials และ Packaging for Dhalia tuber quality ณ 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะเวลา 154 วัน 
ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดวยทุน ASEA-UNINET (ทุนประเภท 2) โดยไดรับคาจาง
(4.1-5-3 อาง 4.1-3-3) 

2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีหองปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูใชในหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภท เชน ตูดูดควัน และ
ที่ลางตา เปนตน  
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3) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งเปนหนังสือและวารสาร
ทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส(4.1-5-5)ที่มีการรวบรวมหนังสือ วารสารทางวิชาการ
ประเภทตางๆ รวมถึงรูปเลมเทคนิควิจัย และปญหาพิเศษใหบริการแกบุคลากรใชคนควา หาขอมูลเพื่อทํางานวิจัย 
เน่ืองจากวิทยาเขตฯ มีนโยบายรวมบริการผสานภารกิจ ดังน้ันเอกสารทางวิชาการสามารถคนควาไดที่หองสมุดประจาํ
วิทยาเขต อีกทั้งมีการสนับสนุนให อาจารย ดร.สุริยัณห สุภาพวานิช ลาไปทําวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เรื่อง 
Genetic controlling grape ripening and quality trials และ Packaging for Dhalia tuber quality ณ 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะเวลา 154 วัน 
ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดวยทุน ASEA-UNINET (ทุนประเภท 2) โดยไดรับคาจาง
(4.1-5-6 อาง 4.1-3-3) เพื่อไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานที่มีช่ือเสียง ณ ตางประเทศ 

4) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล
ขาวสารอยางนอย 5 ดาน ดังตอไปน้ี1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯ ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลง
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตาง ๆ  ตลอดจน
ขอมูลการสนับสนุนของคณะฯ ในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะฯ ในการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา และ 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของคณะฯ ที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยและงานสรางสรรคในWebsite ของคณะฯ ซึ่งมี URL คือ http://158.108.110.14/main/ ประกอบดวย 

1. Website แหลงทุนวิจัย 
2. Website แหลงงานวิจัยของคณะ 
3. Website แหลงตีพิมพผลงานหรือประชุมวิชาการ 
4. Website ระบบและกลไกวิจัยและบริการวิชาการ 
5. Website กฎและระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย (4.1-5-7) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยาง

สม่ําเสมอโดยการมีสวนรวมของอาจารย โดยมีการใชแบบประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ทั้งในประเด็นงานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทนุ
ภายนอกไดในโอกาสตอมาและการประเมินระบบสารสนเทศ ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของ
อาจารยและนักวิจัย (4.1-6-1)  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดย

กําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อการปรับปรุง โดยไดมีการผลการติดตามและประเมินผลในขอ 6 เขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฝายวิจัยและบริการวิชาการ และใหคณะทํางานฯ เปนผูรับผิดชอบในการปรับปรุง โดยกําหนด
งบประมาณที่ตองใชหากจําเปน กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามที่กําหนด (4.1-7-1)จากการประเมินผลดานการวิจัยพบวาไดคะแนน 4 จากคะแนน
เต็ม 5 อยูในระดับ ดี และมีขอแนะนําวาคณะฯ ควรกําหนดเวลาการสงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับ
สมบูรณใหเหมาะสมการการปฏิบัติการวิจัย และทุนวิจัยควรเพิ่มข้ึน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2556 มีแนวทางแกไขดังน้ี           1) กําหนดตารางปฏิทินการสงรายงาน
ความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณใหชัดเจน และ 2) จะมีการพิจารณาเพิ่มงบทุนสนับสนุนการวิจัยตามความ
เหมาะสม   
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานคณะฯ ครัง้ที่ 8/2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 
4.1-1-2 ข้ันตอนระบบงานของฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
4.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-4 แผนแมบทการวิจัย พ.ศ. 2553-2557 และ แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2555-2558 
4.1-1-5 ประกาศคณะทอ.สนับสนุนทุนวิจัยจํานวน 100,000 บาท 
4.1-2-1 บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาทุนฯ ที่ ศธ 0513.40601/030การศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลานํ้าจืดเบื้องตนในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร 
4.1-2-2 มคอ03 รายวิชา 01303421หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
4.1-2-3 เอกสารแสดงโครงการ จากฐานขอมลู สวพ.มก.การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังเปน

แหลงพลงังานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน 
4.1-2-4 มคอ03 รายวิชา04804355หลักการผลิตโคกระบือและการจัดการผลิตภัณฑเน้ือ 
4.1-2-5 เอกสารแสดงโครงการ จากฐานขอมลู สวพ.มก.การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการสังเคราะห

ดวยแสงสุทธิและศักยของนํ้าในใบออยเพื่อหาคาสอบเทียบแบบจําลองมวลชีวภาพของออย 
4.1-2-6 มคอ03 รายวิชา04804342พืชเชิงพาณิชย 
4.1-2-7 สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยการใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว 
4.1-2-8 มคอ03 รายวิชา04801323กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 
4.1-3-1 หลักฐานการโอนยาย อ.ภูวดล และ และรับเขาเขา อ.เกตุนภัส 
4.1-3-2 ภาระงานของ อ.ภูวดล และอ.เกตุนภัศ 
4.1-3-3 บันทึกขอความอนุมัติใหอาจารย ดร.สุริยัณห ไปทําวิจัยหลงัปริญญาเอก 
4.1-3-4 เอกสารประกอบโครงการพฒันานักวิจัย “จรรยาบรรณนักวิจัย” 
4.1-3-5 เอกสารประกอบการบรรยาย “การคุมครองทรัพยสินทางปญญา” 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 118 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-6 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ดําเนินโครงการสงเสรมิและเผยแพรผลงานวิจัย 
4.1-3-7 บอรดแสดงผลงานทางวิชาการ ตีพิมพเผยแพรในวารสารและ Proceeding 
4.1-4-1 ประกาศคณะ ทอ. เรื่องขอกําหนดการขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 
4.1-4-2 ประกาศโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยคณะ 
4.1-5-1 ประกาศโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยคณะ (อาง 4.1-4-2) 
4.1-5-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปของฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556 อาง 4.1-1-

4 
4.1-5-3 บันทึกขอความอนุมัติใหอาจารย ดร.สุริยัณห ไปทําวิจัยหลงัปริญญาเอก (อาง 4.1-3-3) 
4.1-5-4 ภาพหองปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ 
4.1-5-5 ภาพแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการ 
4.1-5-6 บันทึกขอความอนุมัติใหอาจารย ดร.สุริยัณห ไปทําวิจัยหลงัปริญญาเอก (อาง 4.1-3-3) 
4.1-5-7 1. Website แหลงทุนวิจัย 

2. Website แหลงงานวิจัยของคณะ 
3. Website แหลงตีพิมพผลงานหรือประชุมวิชาการ 
4. Website ระบบและกลไกวิจัยและบริการวิชาการ 
5. Website กฎและระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย 

4.1-6-1 แบบประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัยและระบบสารสนเทศ 
4.1-7-1 รายงานการประชุมฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  5 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสงัเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดจากขอ 
2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรบัรองการใช
ประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสรมิการจดสทิธิบัตรหรอือนุสทิธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมค1และง) 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ซึ่งเปนไปตาม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 6 กันยายน 2555 (4.2-1-1) ตลอดจนกําหนดให
คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-2 อาง 4.1-1-3) เปนคณะผูรับผิดชอบกํากับดูแลการตีพิมพหรือ
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นตอไปน้ี 1) 
คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรคเพื่อใชสําหรับ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค เชน การเขารวมประชุมสัมมนา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เปน
ตน ปงบประมาณ 2555 ทานละ 10,000 บาท (4.2-1-3) 2) คณะฯ มีการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
นักวิจัยใหทํางานวิจัยหรืองานสรรคที่ดีเปนประโยชนอยางตอเน่ือง งบประมาณ 25,000 บาท (4.2-1-4) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑซึ่งเปนไปตาม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 6 กันยายน 2555 (4.2-2-1 อาง 4.2-1-1) ตลอดจน
กําหนดใหคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-2-2 อาง 4.1-1-3) เปนคณะผูรับผิดชอบในการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคง
ความเช่ือถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยคณะฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการฯ เปนคณะ
ผูรับผิดชอบในการติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนคัดสรรผลงานทีน่าจะเปนที่
สนของบุคคลทั่วไป โดยในรอบปการศึกษาน้ี  

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะห
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตาง ๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก คณะฯ มีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเดน ๆ  และกําลงัเปน
ที่สนใจของสาธารณะโดยกรรมาการวิจัยฯ มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชน
สามารถเขาใจได โดยจัดทําเปนจดหมายขาวเผยแพรงานวิจัย หัวขอ คณะทอ. ขอเลา (4.2-3-1) รวมทั้งมีการจัด
หมวดหมูความรูที่ไดเผยแพรผานเว็บไซด (4.2-3-2) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน โดยคณะฯ ไดกําหนดข้ันตอนวิธีการ และมอบหมายใหคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปน
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คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ เพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับ
องคกรและชุมชนตาง ๆ ที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน มีการนําผลงานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน ป พ.ศ. 2555 คณะฯ มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ เชน ใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และ   อื่นๆ รวมจํานวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง ไดแก 

1) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูที่ดินเค็ม นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 
2) การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน 

นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 
3) การใชหญาแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรย่ังยืน นําไปใช

ประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร 
4) A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han Reservoir, Sakon Nakhon 

Province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และอื่น ๆ 
5) Mangrove Patch Restoration Option in the Ranong Coastal Zone นําไปใชประโยชนในเชิง

ประโยชนทางออมของงานสรางสรรค และอื่น ๆ 
6) Species composition of mangrove ecosystem in Ranong, Thailand นําไปใชประโยชนใน

เชิงสาธารณะ 
7) The Nam Ngum Watershed Biodiversity and Resources Management in Lao PRD 

นําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายทรัพยากรปาไมของประเทศลาว 
8) Species composition of freshwater fishes in Nong Han wetland, Sakon Nakhon 

Province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงทางออมของงานสรางสรรค และ อื่น ๆ 
9) Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon 

Nakhon province, Thailand นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะเชิงนโยบายและอื่น ๆ 
10) การทําแผนที่ปาชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลโดยการสํารวจขอมูลระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นําไปใชประโยชนในเชิงทางออมของงานสรางสรรค และ อื่น ๆ (4.2-4-
1)  

11) การจําแนกกลุมพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของไกเน้ือดําไทยโดยใช      ไมโค
รแซทเทลไลท นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 

12) การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
13) การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญาอาหารสัตว เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของสหกรณโค

นมภูพานสกลนคร จํากัด นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแนวทาง ข้ันตอน ระบบและกลไกฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ (4.2-5-1 อาง 4.1-1-3) และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดใหคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ
เปนคณะฯผู รับผิดชอบในการประสานกับหนวยง านทรัพยสิ นทางปญญา สํ า นักบริก าร วิชาการ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ
เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อชวย
ในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ตามประกาศสภาเรื่อง ระเบียบวาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย มก. (4.2-5-2)  
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานคณะฯ ครัง้ที่ 9 วันที่ 6 กันยายน 2555 
4.2-1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารฝายวิจัยและบริการวิชาการ อาง 4.1-1-2 
4.2-1-3 แผนปฏิบัติราชการของฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556  

อาง 4.1-1-4 
4.2-1-4 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ดําเนินโครงการสงเสรมิและเผยแพร

ผลงานวิจัย อาง 4.1-3-6  
4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานคณะฯ ครัง้ที่ 9 วันที่ 6 กันยายน 2555 อาง 4.2-

1-1 
4.2-2-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารฝายวิจัยและบริการวิชาการ อาง 4.1-1-3 
4.2-3-1 จดหมายขาวเผยแพรงานวิจัย หัวขอ คณะทอ. ขอเลา 
4.2-3-2 Website เผยแพรการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สงัเคราะห ความรูจากงานวิจัย ของคณะ ทอ. 

อาง 4.2-2-3 
4.2-3-3 Website เผยแพรการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สงัเคราะห ความรูจากงานวิจัย ของคณะ ทอ. 
4.2-4-1 หนังสือรบัรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวน 13 เรื่อง  
4.2-5-1 ระบบและกลไกฝายวิจัยและบริการวิชาการ (อาง 4.1-1-3) 
4.2-5-2 ประกาศสภาเรือ่ง ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญาและสทิธิประโยชนจาก

งานวิจัย มก. 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เปาหมาย  120,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มีการทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายใน ไดแก ทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. รวมทั้งทุนจากภายนอก 
ไดแก ศูนยการศึกษาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราช ดําริ จ.สกลนคร ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย โดยในชวงปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555) มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนทั้งสิ้นจํานวน 34 
โครงการ คิดเปนจํานวนเงิน 4,518,720.67 บาท (4.3-1)  จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริงทั้งหมด 33 คน คิดเปนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 136,930.93  บาทตอ
คน  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
   =  136,930.93    บาท/คน 

 คะแนนที่ได =  5
180,000

  136,930.93   =   3.80 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 
ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
 
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 
3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทีก่ําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว 
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 3,297,000 111,762.71 3,303,600 103,238 4,518,720.67 136,930.93   3.10 2.87 3.80 120,000 บรรลุ 140,000 

29.5 32 33 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว 
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 3,297,000 111,762.71 3,303,600 103,238 4,518,720.67 136,930.93  3.10 2.87 3.80 120,000 บรรลุ 140,000 

29.5 32 33 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 ฐานขอมูลเงินอุดหนุนวิจยัภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวพ.มก. 
4.3-2 เลมรวมขอเสนองานวิจัยที่มบีุคคลภายนอกเขารวมโครงการวิจัย 
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.) 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน) 

2553 2554 2555 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

0.25 1 0.25 8 2.00 16 4.00 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 3 1.50 2 1.00 5 2.50 

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 6 4.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 9 8.00 8 17.00 10 10 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 0 0 0 0 0 0 
7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 13 10.75 18 11 37 21 
11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 42.5 44 43 
12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิีมพหรือ

เผยแพร (รอยละ) 
25.29 25.00 48.84 

 คะแนนท่ีได 
5

20

25.29 = 5.00 5
20

25  = 5.00 5
20

48.84 = 5.00 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 125 
 

เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากบั 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 10.75 25.29 11 25.00 21 48.84 5.00 5.00 5.00 30 บรรลุ 50 

42.50 44 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 10.75 25.29 11 25.00 21 48.84 5.00 5.00 5.00 30 บรรลุ 50 

42.50 44 43 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5-1 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 12   
รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 8 5 13 
 - เชิงสาธารณะ 5 4 3 
 - เชิงพาณิชย 3 1 5 
 - เชิงนโยบาย 0 0 2 
 - ทางออมของงานสรางสรรค 0 0 3 
2 งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0 0 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน 
8 5 13 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน) 
2553 2554 2555 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมท่ี
ศึกษาตอ) 

42.5 44 43 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 18.82 11.36 30.23 
6 คะแนนท่ีได 

5
20

18.82 = 4.71 5
20

11.36 =  

2.84 

5
20

30.23 = 5.00 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินท่ีระบ ุ

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากบั 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 8 18.82 5 11.36 13 30.23 4.71 2.84 5.00 รอยละ 12 บรรลุ 24 

42.50 44 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 8 18.82 5 11.36 13 30.23 4.71 2.84 5.00 รอยละ 12 บรรลุ 24 

42.50 44 43 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 งานวิจัยเรื่อง โครงการนวัตกรรมทาง เทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูพื้นที่ดิน เค็ม และใบรับรองการนํา
ผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

6-2 งานวิจัยเรื่อง การใชผลพลอยไดจากโรงงาน แปงมันสําปะหลงัเปนแหลง พลังงานและเย่ือใยใน
สูตรอาหาร แกะขุน  และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-3 งานวิจัยเรื่อง การใชหญาแฝกเพื่อปรับปรงุ สมบัติทางกายภาพของดินลูกรัง เพื่อการเกษตรย่ังยืน 
และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-4 งานวิจัยเรื่อง A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han 
Reservoir, Sakon Nakhon Province, Thailand และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

6-5 งานวิจัยเรื่อง Mangrove Patch Restoration option in the Ranong  Coastal Zone และ
ใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-6 งานวิจัยเรื่อง Species composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand 
และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-7 งานวิจัยเรื่อง The Nam Ngum watershed biodiversity and Resources Management 
in Lao PDR และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-8 งานวิจัยเรื่อง Species composition of freshwater fishes in Nong Han wetland, 
SakonNakhon province, Thailand และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-9 งานวิจัยเรื่อง Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic 
Ecosystem Sakon Nakhon province, Thailand และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

6-10 งานวิจัยเรื่อง การทําแผนที่ปาชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลโดยการสํารวจ
ขอมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และใบรบัรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-11 งานวิจัยเรื่อง การจําแนกกลุมพันธุกรรมและการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของไกเน้ือดําไทย
โดยใชไมโครแซทเทลไลทและใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-12 งานวิจัยเรื่อง การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว และใบรับรองการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

6-13 งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญาอาหารสัตว เพื่อใหสอดคลองตอความ
ตองการของสหกรณโคนมภูพานสกลนคร จํากัด และใบรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 3  
รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา 

นํ้าหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน) 

2553 2554 2555 
จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 
1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาต ิ
0.25 3 0.75 3 0.75 5 1.25 

2 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 0 0 1 0.5 0 0 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 1 0.75 0 0 0 0 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 0 0 0 0 0 0 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา 
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก 

5 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับ
รองคุณภาพ 

4 1.50 4 1.25 5 1.25 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) 

42.50 44.00 43 

 คะแนนท่ีได 
5

10

3.53 = 1.76 5
10

2.84 = 1.42 5
10

2.91 = 1.45 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากบั 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 1.50 3.53 1.25 2.84 1.25 2.91 1.76 1.42 1.45 รอยละ 3 ไมบรรลุ รอยละ 3 

42.50 44 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 1.50 3.53 1.25 2.84 1.25 2.91 1.76 1.42 1.45 รอยละ 3 ไมบรรลุ รอยละ 3 

42.50 44 43 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 บทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของกรดซาลิไซลิกตอการเปลี่ยนแปลงหลงัการเก็บเกี่ยวของ
พืชผลพืชสวน” (อ.ดร.สรุัสวดี  พรหมอยู)  

7-2 บทความวิชาการเรื่อง “การผลิตขาวโพดหวานพันธุอินทรี 2 เพื่อการจําหนายภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” (อ.ช่ืนจิต  แกวกัญญา)  

7-3 บทความวิชาการเรื่อง “ประโยชนของเช้ือรา Beauveria bassiana ตอการกําจัดแมลงศัตรูพืช
ในดาวเรืองและผลกระทบตอแมลงในธรรมชาติ” (อ.ดร.ธนพร  ขจรผล) 

7-4 บทความวิชาการเรื่อง “การผลิตขาวโพดหวานพันธุอินทรี 2 เพื่อการจําหนายภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” (อ.ช่ืนจิต  แกวกัญญา) 

7-5 บทความวิชาการเรื่อง “ออยอาหารสัตว (Forage sugarcane, Forage-cane) พืชทางเลือก
เพื่อการผลิตปศุสัตวในพื้นที่ขาดแคลนอาหารหยาบ” (อ.ช่ืนจิต  แกวกัญญา) 
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องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสงัคม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแกสังคม ดังน้ี คณะกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเปนกลไกการขับเคลื่อนระบบดังกลาว โดยมุงใหการบริการวิชาการตอง
มีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัว
บงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 4 ตัวบงช้ี ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีที่ 18.1 และ 18.2 พบวามีผล
การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที2่.6 
ตารางที่2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม             4.50 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

รอยละ 30 30 3 30 3 30 5.00 5.00   

10 10 

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     0 0 
    

  

  - ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง     0 0       

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง     3 3 

    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง     10 10 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

ขอ 4 4 3 13 3.00 3.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แตไมนํา
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ) 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอที่4ตองมีการประเมินความสาํเร็จของการบรูณาการตามเกณฑขอ2และขอ3 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการ
ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ (5.1-1-1 อาง 4.1-1-1) ที่สัมพันธกับพันธกิจของคณะฯ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและ
จูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมทั้งในดานความรู ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ 
(service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ การบริการวิชาการมีการ
วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการของคณะฯอยางสม่ําเสมอ ผล
การดําเนินการในปการศึกษา 2555 คณะฯ ไดทําโครงการบริการวิชาการ จํานวน 10 โครงการ ซึ่งไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-1-2) โดยมีการสรุป
โครงการและประเมินผลความพึงพอใจ อีกทั้งคณะสงเสริมใหบุคลากรมีเวลาและจิตใจในการใหบริการวิชาการ โดย
คณะยินดีใหบุคลากรไปบริการวิชาการ โดยจะอนุมัติที่บุคลากรแตละทานเสนอมา อีกทั้งคณะไดใหบุคลากรที่ไป
ใหบริการวิชาการคิดเวลาบริการวิชาการเปนเวลาราชการ รวมทั้งคณะมีระเบียบการใหบริการทางวิชาการของคณะฯ 
(5.1-1-3) คณะฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชนของผูเขารับบริการ เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนในครั้งตอไป 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร ไดแก 
 2.1 อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือ
ดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน นอกจากเลมสรุปโครงการแลว ไดมีการจัดทําเอกสารสรุปการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการผลิตโคกระบือและการจัดการผลิตภัณฑเน้ือ รหัส
วิชา 04804355 ภาคตน ปการศึกษา 2555 โดยมีการอบรมเกษตรกร และมีนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาวเขา
รวมเปนผูชวยสาธิตในโครงการอบรมดวยดังสรุปในรายงานผลรายวิชาหลักการผลิตโคกระบือและการจัดการ
ผลิตภัณฑเน้ือ (5.1-2-1) 
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 2.2 อาจารยศุภาวรรณ ประพันธ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและเพิ่มผลผลิต
ออย และจัดทําเอกสารสรุปการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาพืชเชิงพาณิชย 
รหัสวิชา 04804342 ภาคปลาย ปการศึกษา 2555 ซึ่งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไดเขารวมอบรมในโครงการน้ี
ดวย (5.1-2-2) 
 2.3 อาจารยอริสรา โพธ์ิสนาม ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด และมีกิจกรรมที่
ดําเนินการแบบการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยนําองคความรูตางๆที่
เกี่ยวของกับการผลิตไอศกรีมนมสดที่ใชในการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร รหัสวิชา 
04801323 ภาคตน ปการศึกษา 2555 (5.1-2-3) มาถายทอดใหกับผูที่สนใจ ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 
ประจําป 2555 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 จํานวน 12 คน และไดนํานิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑนม ที่ลงทะเบียนในภาคตน ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 คน มาใหบริการวิชาการแกผูเขารวมการอบรมใน
ครั้งน้ีดวย ซึ่งการดําเนินงานโครงการดังกลาวไดมีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เอกสารการอบรมตางๆเพื่อใชใน
การอบรม  
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยาง
เปนระบบ โดยมีการนําผลการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยของคณะฯ ไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความ
ตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ ไดแก  
 3.1 อาจารยวัชรวิทย มีหนองใหญ ไดนําผลงานวิจัยเรื่อง การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง
เปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน (5.1-3-1) มาใชในการใหความรูบริการทางวิชาการแกสังคม ใน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยง
โค ทั้งน้ีเกษตรกรไดนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการลดตนทุนการผลิตไดจริง (5.1-3-2) 
 3.2 อาจารยอริสรา โพธ์ิสนาม ไดนําผลงานวิจัยเรื่อง การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีม
ชาเขียว (5.1-3-3) มาใชในการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด (5.1-3-4)  
ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจําป 2555 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผูเขารวมอบรมจํานวน 12 คน 
และมีผูเขารวมอบรมจํานวน 1 คน ไดนําเอาความรูที่ไดจากการอบรมโครงการดังกลาวไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
จริง (5.1-3-5)  

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 4.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบติดตามประเมินความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการผูรับบริการ
และนิสิต โดยคณะฯ มี 3 โครงการที่ทําการประเมินผลสําเร็จฯ คือ 1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิต
อาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน 2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและเพิม่ผลผลติ
ออย และ 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด โดยทั้ง 3 โครงการไดมีการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการจากผูบริการ ผูรับบริการ และนิสิต ซึ่งไดแนบไวในเลมสรุปโครงการแตละโครงการ (5.1-4-1) 
และไดมีการประเมินผลสําเร็จในระดับคณะฯ โดยคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-4-2) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการนําผลการประเมินการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งผลการ
ประเมินพบวามีปญหาเกี่ยวชวงเวลาของการบริการวิชาการซึ่งอาจตรงตอการประกอบอาชีพประจํา เชน ตรงกับชวง
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ทํานา ทําใหไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรม และปญหาดานการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ จํานวนที่รับมีจํากัด เปนตน 
ซึ่งมติของที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ มีแนวทางในการปญหาและปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน ดังน้ี สํารวจความตองการการบริการวิชาการ เกี่ยวกับเน้ือหาที่สนใจ ชวงเวลาที่เหมาะสม มีการ
ประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการแตเน่ิน ๆ  และมีการรับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการใหมากข้ึน (5.1-
1-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 ระบบและกลไกงานวิจัยและบรกิารวิชาการคณะฯ อาง 4.1-1-1 และ 4.1-1-2 

5.1-1-2 หนังสือแจงอนุมัติโครงการเกษตรยุทธศาสตรเพื่อการพฒันา 10 โครงการจากฝายเลขาคณะทอ
ฯ 

5.1-1-3 ประกาศอัตราคาวิเคราะห โครงการพฒันาวิชาการ 
5.1-2-1 มคอ 03 รายวิชาผลิตโคกระบือและการจัดการผลิตภัณฑเน้ือ และเลมสรปุโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน 
5.1-2-2 มคอ 03 รายวิชาพืชเชิงพาณิชย และเลมสรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและ

เพิ่มผลผลิตออย 
5.1-2-3 มคอ 03  รายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร และเลมสรุปโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลกัสูตรการผลิตไอศกรมีนมสด 
5.1-2-4 เอกสารลงทะเบียนจํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรการผลิตไอศกรมี

นมสด 
5.1-3-1 ผลงานวิจัยของอาจารยวัชรวิทย มหีนองใหญ เรื่องการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน

สําปะหลงัเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน 
5.1-3-2 เลมสรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจาก

โรงงานแปงมัน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-3-3 สัญญารับทุนโครงการวิจัย การใชหญาหวานเปนสารทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีมชาเขียว 
5.1-3-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด 
5.1-3-5 แบบฟอรมการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยจริง  
5.1-4-1 เลมสรุปโครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ อาง 5.1-2-1, 5.1-2-2, 5.1-2-3 
5.1-4-2 รายงานการประชุมฝายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2556 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของคณะ 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรอืหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสงัคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกจิกรรมการใหบรกิารทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการสาํรวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสํารวจความตองการของชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากโครงการดาวลอม
เดือนและจากการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ เชน ประชาชนจากบานหนองหอยและบานเชียงเครือเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางในการทําแผนบริการทางวิชาการ และมีการจัดโครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการจาก
หัวหนางานจากจังหวัดสกลนคร รวมทั้งแบบสอบถามเพื่อถามถึงเครือขายนักวิจัยอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา) โดยมีการจัดทําเลมสรุปการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการของชุมชน (5.2-1-1) ซึ่งทางคณะได
จัดทําแผนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อสนองตอความตองการของชุมชนเชน 1) โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน 2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การการผลิตและเพิ่มผลผลิตออย และ 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด เปนตน   
(5.2-1-2) 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 134 
 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานตาง 
ๆ ไดแก กรมพัฒนาที่ดินและศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยคณะฯ ไดจัดใหมีการ
บริการวิชาการ โดยจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรผูปลูกขาว” ซึ่งมีเกษตรกรรอบพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานเขารวมกิจกรรม (5.2-2-1) ทางคณะฯ ได
เชิญวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดินเขารวมบรรยายเพื่อใหความรูดานปุยสั่งตัดกับเกษตรกร (5.2-2-2) 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม วาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม  เชน โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันและโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการการผลิตและเพิ่มผลผลิตออย โดยอาจารยผูจัดทําโครงการไดมีการนําผลที่เกิดจากโครงการบริการ
วิชาการตอสังคมมาช้ีแจงในที่ประชุมคณะฯ เพื่อประเมินความสําเร็จฯ กลาวคือโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
การผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันไดมีการนําความรูจากผลงานวิจัยการใชผลพลอยไดจาก
โรงงานแปงมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุนมาใชในบูรณาการถายทอดความรูให
เกษตรกร โดยเกษตรกรที่เขารวมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการเลี้ยงสัตว (5.2-3-1)  

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไป
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ รวมทั้งความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการในรายงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจาก
โรงงานแปงมัน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการการผลิตและเพิ่มผลผลิตออย และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตไอศกรีมนมสด  จากแบบประเมินพบวา ผลการประเมินพบวามีปญหาเกี่ยวชวงเวลาของการบริการ
วิชาการซึ่งอาจตรงตอการประกอบอาชีพประจํา เชน ตรงกับชวงทํานา ทําใหไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรม และ
ปญหาดานการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ จํานวนที่รับมีจํากัด เปนตน จึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ มี
แนวทางในการปญหาและปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ดังน้ี สํารวจความตองการการ
บริการวิชาการ เกี่ยวกับเน้ือหาที่สนใจ ชวงเวลาที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการแตเนิ่น ๆ 
และมีการรับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการใหมากข้ึน (5.2-4-1) 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ
และเผยแพรสูสาธารณชน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ 
สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งผูเรียนดวย โดย อาจารยภานุวัฒน 
คัมภีราวัฒน ไดพัฒนาความรูที่ไดจากการบริการวิชาการเรื่อง ไกดําแกกลุมนักวิชาการ (5.2-5-1) อีกทั้งไดนําความรูที่
ไดมาถายทอดใหบุคลากรในคณะฯ (5.2-5-2) นอกจากน้ียังมีการเผยแพรความรูดังกลาวผานฐานขอมูลบริการวิชาการ
ของคณะเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน (5.2-5-3)   

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 เลมสรุปการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการของชุมชน 
5.2-1-2 แผนเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพฒันาหรือเอกสารประชาสมัพันธ  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-2-1 เลมสรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต

ของเกษตรกรผูปลูกขาว” 
5.2-2-2 หนังสือเชิญอาจารยภาคภูม ิตันเตชสาธิตเปนวิทยากร 
5.2-3-1 แบบประเมินการใชประโยชนจากงานวิจัย เรื่อง การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน

สําปะหลงัเปนแหลงพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหารแกะขุน 
5.2-4-1 รายงานการประชุมฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2556 
5.2-5-1 หลักฐาน อ.ภานุวัฒน บริการวิชาการ เรือ่ง ไกดํา 
5.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
5.2-5-3 Website ฐานขอมูลบริการวิชาการ 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3 0 0 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย 0 0 0 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
4 1 3 

4 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการทัง้หมด 7 5 10 
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
100 20 30 

6 คะแนนที่ได 5
30

100  

=5.00 

5
30

20   

=3.33 

5
30

30   

=5.00 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากบั 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 100 1 20 3 30 5.00 3.33 5.00 รอยละ 
30 

บรรล ุ รอยละ 35 
7 5 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 100 1 20 3 30 5.00 3.33 5.00 รอยละ 
30 

บรรล ุ รอยละ 35 
7 5 10 

หมายเหตุ : 
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ขอมูลหลักฐาน   
ลําดบัที ่ 1.ชื่อโครงการบริการ

วิชาการแกสงัคมที่มีการ
นําไปบูรณาการ 

2.ชื่อคณะ
ผูดําเนนิการ 

3.ชื่อ
หนวยงานที่
ดําเนินการ 

4.ลักษณะภารกจิที่มี
การบูรณาการ 

5.วันเดือนปที่
นําไป 

บูรณาการ 

6.รายละเอียดการนําการ
บริการวิชาการไปบูรณา
การ (ชื่อวิชา, ชื่อเร่ืองวจิัย, 
ตํารา ฯ) 

1 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการการผลิต
อาหารเลี้ยงโคเนื้อดวยผล
พลอยไดจากโรงงานแปง
มัน (8-1) 

อ.วัชรวิทย  
มีหนองใหญ 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

ใชกับการเรียนการ
สอน และงานวิจัย 

23 เม.ย. 2556 - รายวิชาหลักการผลิตโค
กระบือและการจัดการ
ผลิตภัณฑเนื้อ (8-2) 
-บทความวิจัยการใชผล
พลอยไดจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลังเปนแหลงพลังงาน
และเยื่อใยในสูตรอาหารแกะ
ขุน (8-3) 

2 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการการผลิต
และเพ่ิมผลผลิตออย (8-4) 

อ.ศุภาวรรณ 
ประพันธ 

สาขา
ทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

ใชกับการเรียนการ
สอน และงานวิจัย 

12-14 ก.พ. 
2556 

- รายวิชาพืชเชิงพาณิชย 
 (8-5) 
- ผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตรา
การสังเคราะหดวยแสงสุทธิ
และศักยของน้ําในใบออย
เพ่ือหาคาสอบเทียบ
แบบจําลองมวลชีวภาพของ
ออย (8-6) 

3 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
ผลิตไอศกรีมนมสด (8-7) 

อ.อริสรา โพธิ์
สนาม 

สาขา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

ใชกับการเรียนการ
สอน และงานวิจัย 

1 ต.ค.55 และ 
2 ธ.ค.2555 

- รายวิชา กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑนม รหัส 
04801429 (8-8) 
-โครงการวิจัย เร่ือง การใช
หญาหวานเปนสารทดแทน
น้ําตาลในไอศกรีมชาเขียว 
(8-9) 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
8-1 รายงานสรุปโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการการการผลติอาหารเลี้ยงโคเน้ือดวยผลพลอยไดจาก

โรงงานแปงมัน 
8-2 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาหลักการผลติโคเน้ือและการจัดการผลิตภัณฑเน้ือ 
8-3 บทความวิจัยการใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานและเยื่อใยในสตูร

อาหารแกะขุน 
8-4 รายงานสรุปโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการการการผลติและเพ่ิมผลผลิตออย 
8-5 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาพืชเชงิพาณิชย 
8-6 ผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราการสงัเคราะหดวยแสงสุทธิและศักยของนํ้าในใบ

ออยเพ่ือหาคาสอบเทียบแบบจําลองมวลชีวภาพของออย 
8-7 เลมรายงานผลการดําเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตรไอศกรีมนมสด  
8-8 การรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑนม  

รหัสวิชา 04801429 
8-9 เลมรายงานเทคนิคการวิจัย เร่ือง การใชหญาหวานเปนสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลในไอศกรีม

ชาเขยีว 
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ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสีวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
  2.  บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคง 

    อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ Plan, Do, 
Check และ Action (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร ทั้งน้ีคณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ เปนคณะทํางานหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปที่ผานมาไดมีการกําหนดทิศทางในการทํา
แผนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา โดยจัดทําแผนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีผลตอการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนแกชุมชน ใหเกิดภาพรวมในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน การบริหารงานในโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะฯ ไดมีการกําหนดแผนงาน (P) นําโดยอาจารยหลักสูตรสัตวศาสตรที่มีความเช่ียวชาญดานการจัดการฟารมโค
เน้ือ ซึ่งตามวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรของคณะฯ เพื่อผลักดันชุมชน มีสวนรวมในการปฏิบัติ (D) โดยการถายทอด
ความรูใหกับชุมชนผูเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดสกลนคร ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว คณะฯ มีการติดตามตรวจสอบ (C) 
โดยมีการประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปรับปรุงจุดที่เปนปญหาที่
ไดจากการดําเนินโครงการฯ เพื่อทําการปรับแผนใหมในปถัดไป (A) โดยทีมวิจัยของ อาจารย ดร.ธีรยุทธ จันทนาม 
รับผิดชอบในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหดีย่ิง ๆ ข้ึน เพื่อใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรของคณะฯ 
ปรากฏเปนจริงและทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวมของคณะฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ (9-1-1) 
 
 2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการและที่เกี่ยวของ
ใหบรรลุเปาหมายตามแผน อยางนอยรอยละ 80 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว และบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา (9-1-2) 
 3. จากการดําเนินการที่ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการเริ่มคิดและเริ่มทําในโครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหชุมชนระดมความคิดในการวิเคราะหตนเอง และวิเคราะหชุมชนถึงอุปสรรคในการ
ดําเนินอาชีพการเกษตรของตนทําใหไดขอสรุปของปญหาอุปสรรค แลวนําอุปสรรคมาวิเคราะหเพื่อวางแผนแกไข
รวมกันจนไดขอสรุปในภาพรวมของชุมชน ซึ่งพบวาจากโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการฟารมโคเน้ือ 
ปญหาที่เกษตรกรตองการแกไขเปนอันดับแรก คือ แนวทางการพัฒนาสายพันธุ ดังน้ันคณะทํางานจึงไดจัดใหมีการ
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บรรยาย เรื่องแนวทางการพัฒนาสายพันธุโคเน้ือโดยอาจารยภานุวัฒน         คัมภีราวัฒน วิทยากร และไดจัดต้ัง
เครือขายผูเลี้ยงโคเน้ือในจังหวัดสกลนคร เพื่อรวมกลุมการผลิตโคเน้ือใหไดมาตรฐานและมีการจัดการฟารมโคเน้ือที่
เปนที่ยอมรับกับผูบริโภค ซึ่งในอนาคตจะมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง (มีดําเนินงานต้ังแต 2 ปข้ึนไป) เปน
แนวทางไปสูการผลิตโคเน้ือโคที่ย่ังยืน คือมีดําเนินงานต้ังแต 5 ปข้ึนไป และเพื่อสรางฐานการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได (9-1-3) 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 เอกสารตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการเพิม่ศักยภาพการผลิตและการจัดการฟารมโคเน้ือ 
9-2-1 เอกสารการลงทะเบียน มผีูรวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80 ที่ต้ังเปาไว 
9-3-1 เอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการฟารมโคเน้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี คณะมีนโยบายและการบริหารจัดการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามจุดเนนของคณะ โดยมีการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงช้ี สกอ.  
1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67          ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที2่.7 

ตารางที่ 2.7 สรปุผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 4 4 4 4 4.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3.  มีการเผยแพรกจิกรรมหรอืการบรกิารดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานดานทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทางงานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและบุคลากรภายใน
คณะ (6.1-1-1) และมีการจัดทําระบบและกลไกการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม เพื่อใชในแนวทางในการดําเนินงาน
และเขาใจในระบบ (6.1-1-2) นอกจากน้ันคณะ ยังมีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของฝายตางๆ โดยใหฝายพัฒนานิสิตของคณะรวมถึงสโมสรนิสิตของคณะ เปนผูรับผิดชอบจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อของบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-
1-3) เมื่อไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแลว ฝายพัฒนานิสิตของคณะก็จะดําเนินโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงานที่ไดเสนอไว เชน โครงการสืบสานประเพณีปลูกขาว ซึ่งเปนโครงการที่
จัดข้ึนทุกป เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและประสบการณในการเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยมีนิสิต บุคลากร 
ชาวบาน และบุคคลภายนอกเขารวมอีกดวย นอกจากน้ียังมีโครงการปจฉิมนิเทศ หรือ NRAI Night Party และ 
โครงการนองพี่สานสัมพันธไมตรี ซึ่งสวนหน่ึงของกิจกรรมเปนการสงเสริมประเพณี และวัฒนธรรม คือ พิธีบายศรีสู
ขวัญ และผูกขอตอแขน และยังใหนิสิตไดทําบุญตักบาตรอีกดวย รวมถึงในรอบปน้ีไดจัดโครงการคืนสูเหยาศิษยเกา 
ทอ. เปนการพบปะระหวางศิษยเกา และศิษยปจจุบัน รวมถึงอาจารยและบุคลากรของคณะ ซึ่งจัดข้ึนเปนประเพณี
และวัฒนธรรมอีกดวย (6.1-1-4 : อาง 3.2-3-8, 6.1-1-5 : อาง 3.2-3-9, 6.1-1-6 : อาง 3.2-3-10 และ 6.1-1-7 : อาง 
3.1-4-3) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอนคือการปลูกขาว ในรายวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคปฏิบัติการ มาผนวกกับการทํากิจกรรมของนิสิต ในโครงการ”สืบสาน
ประเพณีปลูกขาวประเพณี สามัคคี นองพี่ ทอ.ครั้งที่ และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต” (6.1-2-2 : อาง 3.2-3-8) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชน โครงการสืบสานปลูกขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ.ครั้งที่ 5 ผานเวปไซดประชาสัมพันธของคณะ 
เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมและการดําเนินงานของโครงการใหทราบโดยทั่วถึงกัน (6.1-3-1) 

4. หลังจากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแลว มี
การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต จากรายงานผลการดําเนินงาน โครงการสืบสานปลูกขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และ
บําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (6.1-4-1 อาง 3.2-3-8) และมีการนําเขาที่ประชุมเพื่อประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-4-2) 

 5. หลังจากการประเมินผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิตแลว มีการนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมในปตอไป (6.1-5-1 : อาง 6.1-4-2) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-2 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุและศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-3 โครงการและงบประมาณในสวนของฝายพัฒนานิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร  
6.1-1-4 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 

และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (อาง 3.2-3-8) 
6.1-1-5 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการปจฉิมนิเทศ หรือ NRAI Night Party ครั้งที่ 11 (อาง 3.2-

3-9) 
6.1-1-6 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ นองพีส่านสมัพันธไมตร ี(อาง 3.2-3-10) 
6.1-1-7 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ งานฮักแพงนอง-พี่ ราตรีคืนสูเหยาศิษยเกา ทอ.ครั้งที่ 3 

(อาง 3.1-4-3) 
6.1-2-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 

และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (อาง 3.2-3-8) 
6.1-2-2 ประมวลการสอน รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ 
6.1-3-1 หนาเวปไซด โครงการสบืสานปลูกขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญ

ประโยชนพื้นที่วิทยาเขต 
6.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 

และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (อาง 3.2-3-8) 
6.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม (อาง 6.1-4-2) 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 10  การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลเุปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 
  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยางตอเน่ือง 
  4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับประเพณีและความเปนอยูของชุมชนทองถ่ิน ใหนิสิตและบุคลากร มีสวนรวมใน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และสอดแทรกความรูดานศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (10-
1-1) เชน โครงการสืบสานปลูกขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขตน้ัน มี
การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยฝายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิตคณะเปนผูรับผิดชอบ การดําเนินงาน
กอนทํากิจกรรม จะทําการประชุมเพื่อรับทราบปญหา และอุปสรรค จากการดําเนินงานในปที่ผานมา และวิธีการ
แกปญหา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน จากน้ันนําขอสรุปที่ได ไปเขียนเปนหลักการขออนุมัติโครงการ วางแผนการ
ทํางาน และวิธีในการดําเนินงานตอไป รวมทั้งระบุวัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัด ไวอยางชัดเจน และสรุปผลการจัด
กิจกรรม  รายงานปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อใชในการปรับปรุงตอไป ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงาน (10-1-2) 
 2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ผลการดําเนินงานมีอาจารย บุคลากร และนิสิต ใหความสนใจและความรวมมือดวยดีทุก
โครงการ ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 ที่ต้ังไว  (10-2-1) 
 3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอไป เชน โครงการสืบสานปลูกขาว
ประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต ที่ดําเนินการมาต้ังแตป 2551 และจัด
ติดตอกันอยางตอเน่ืองเปนครั้งที่ 5 (10-3-1) 
 4. โครงการสืบสานปลูกขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมประเพณีการปลูกขาว ฝกทักษะการปลูกขาวโดยใหชาวบานในชุมชนเปนผูอธิบาย และสราง
ความสัมพันธระหวางนิสิตกันเอง และระหวางบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และชาวบานที่อยูภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการสรางคุณคาและเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน (10-4-1 :อาง 10-1-2) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 4 ขอ บรรล ุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 4 ขอ บรรล ุ 4 ขอ 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 โครงการและงบประมาณในสวนของฝายพัฒนานิสิต ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

10-1-2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 
และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต 

10-2-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
10-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการปลูกขาว (4 ปยอนหลัง) 
10-4-1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสบืสานปลกูขาวประเพณี สามัคคีนอง-พี่ ทอ. ครั้งที่ 5 

และบําเพ็ญประโยชนพื้นที่วิทยาเขต (อาง 10-1-2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได1 ขอ ปฏิบัติได2 ขอ ปฏิบัติได3 ขอ ปฏิบัติได4 ขอ ปฏิบัติได5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมสีวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที ่สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 
  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกบัธรรมชาติ และเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 
  4.  การจัดใหมีพื้นที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสรมิใหนักศึกษาและบุคลากรมสีวน

รวมอยางสม่ําเสมอ 
  5.  ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเ่กี่ยวกบัประเด็น 1-4 ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดมีนโยบายในการบริหารจัดการ

ใหบุคลากรในวิทยาเขตมีสวนรวมในการเปนผูบริหารจัดการในการทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (11-1-1) ข้ึน โดยมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงาน  ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภายในวิทยาเขต เชน 
การกําหนดพื้นที่ในการทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม (11-1-2) มีการจัดพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกป) การจัดงานวันข้ึนปใหม พิธีรดนํ้าขอพรผูใหญในชวง
เทศกาลสงกรานต  เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เปนวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากร
รวมกันกระทําทุกป กอใหเกิดความรักสามัคคี ภายในองคกร รวมถึงเปนการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีจากรุนสูรุนเปนการสรางความเขาใจและการปลูกจิตสํานึกในดานวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน ซึ่ง
บุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดใหความรวมมืออยางตอเน่ือง 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการดานระบบ
รักษาความปลอดภัย (11-2-1) ในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร นิสิต ที่อาศัยอยูภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีศูนยรักษาความ
ปลอดภัย (11-2-2) ในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเหตุที่เกิดข้ึนภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ (11-2-3) อีกทั้งยังมี
ปอมยามรักษาการณเจาหนาที่ตํารวจ (11-2-4) ที่พรอมใหการสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร  ชวย
ระงับเหตุดวนเหตุราย ภายในวิทยาเขตซึ่งต้ังอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีวิทยาเขต ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่
ตองดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยูภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการติดต้ังระบบกลองวงจร
ปด CCTV (11-2-5) ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดต้ังระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน (11-
2-6) รวมถึงอปุกรณตางๆ ที่เปนไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 ดานการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะภายใตการดูแลของสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนําขยะที่สามารถกอใหเกิดรายได เชน
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กระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหนายสร างรายไดใหกับหนวยงาน (11-2-7) จัดใหมีถุงขยะ และเพิ่มจํานวน 
ถังขยะตามจ ุดต างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงาน
วิทยาเขต (11-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพื่อนําไปคัดแยก รวบรวมไวใน
พื้นที่ที่ไดจัดสรรไว และไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเขามา บริการรับขยะใน
วัน จันทร พุธ ศุกร และเสาร เพื่อนําไปกําจัดตอไป (11-2-9) 

 ดานการจัดการสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอยางมีสุนทรีย วิทยาเขตไดมอบหมายให ฝายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลรักษาภูมิทัศนภายในวิทยาเขต ใหเกิดความสวยงามรมรื่นอยูตลอดเวลามีหนาที่
ในการตัดแตงตนไม ใสปุย ตัดหญา ปรับแตง ปรับปรุง ภูมิทัศนภายในพื้นที่วิทยาเขต    (11-2-10) อีกทั้งยังมีการดูแล
เรื่องระบบระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยูเสมอเพื่อไมใหอุดตัน (11-2-11) และสามารถระบายนํ้าไดใน ฤดูฝน เปนการ
ปองกันนํ้าทวมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

3. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการดานสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหสวยงามอยู
เสมอ โดยไดมอบหมายใหฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหนาที่ในการ ตัดหญา ดูแลตนไมทั้งที่มีอยูเดิมตาม
ธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมอยางมีระบบ ตัดแตงตนไม ปลูกตนไม ดูแลรักษาใสปุย โดยปุยที่ใชเปนปุยชีวภาพจาก
วัชพืชที่ทางฝายอาคารสถานที่ฯ ไดมาจากหญาที่ตัดหรือวัชพืชตางๆที่มีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมักรวมกัน 
(11-3-1) จนยอยสลายแลวนําไปใสตนไมหรือผสมดินปลูกตนไม อีกทั้งยังมีการดูแล รักษารองระบายนํ้า ใหสามารถ
ระบายนํ้าไดในฤดูฝนอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณปายมหาวิทยาลัย หนาหอประชุมใหญพื้นที่รอบ
อาคารเรียนตางๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย(3-3.2)รวมถึงมีการจัดประดับตกแตงพื้นที่ อาคาร ใหเกิดความสวยงาม 
(11-3-3) 

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลรักษาจัดสรรพื้นที่ (2.3-4-1) และ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสวนกลางตามที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก หรือ สถาบัน จัด
กิจกรรมข้ึนโดยไดจัดสรรพื้นที่ในการใหทํากิจกรรมตางๆ ทางวัฒนธรรม ไดแก อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรมใชจ ัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตร (11-4.2) ลานเกษตรรวมใจใชในการทํากิจกรรมกลางแจง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ    (อาคาร 
14 หอประชุม) ใชในการจัดงานพิธีไหวครูและงานปใหมประจําป (11-4-3) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองระพี
สาคริก) ใชในงานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาคใชในงานประเพณีลอยกระทงประจําป (11-4-4) เปนตน ซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในการใหนิสิต บุคลากร ไดจัดกิจกรรมและใชประโยชนรวมกันอยางมีสวนรวมและสม่ําเสมอ 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตในดานกายภาพของวิทยาเขต ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจไมตํ่ากวา 3.51 ดังน้ี 

 คะแนนความพึงพอใจของนิสิต  เทากับ  3.72 คะแนน 
 คะแนนความพึงพอใจของบุคลากร  เทากับ  3.63 คะแนน (11-5-1)  
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได1 ขอ ปฏิบัติได2 ขอ ปฏิบัติได3 ขอ ปฏิบัติได4 ขอ ปฏิบัติได5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
11-1-2 ภาพทําบุญตักบาตรอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 
11-2-1 ตารางเวรเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
11-2-2 ภาพศูนยรักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. 
11-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยชวงเทศกลาปใหม และสงกรานต 
11-2-4 ภาพปอมยามเจาหนาท่ีตํารวจ 
11-2-5 ภาพระบบกลอง CCTV  
11-2-6 ภาพอุปกรณดับเพลิงภายในอาคาร และไฟฉุกเฉินภายในอาคาร 
11-2-7 ธนาคารขยะ 
11-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
11-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการคาธรรมเนียมบริการขนขยะ 
11-2-10 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปตยและภาระหนาท่ีรับผิดชอบงานสวนฯ 
11-2-11 ภาพการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรปฏิบัติงานขุดลอกรองระบายนํ้าภายในวิทยาเขต 
11-3-1 ภาพกองปุยหมัก วัชพืช 
11-3-2 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปตย 
11-3-3 ภาพการตกแตงพ้ืนท่ี อาคาร ใหเกิดความสวยงาม 
11-4-1 คําสั่งแตงตั้งผูจัดการกลุมอาคารและผูชวยผูจัดการกลุมอาคาร 

11-4-2 
ภาพกิจกรรมทําบญุภายในอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=212:-2555--9--2555&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194) 

11-4-3 
ภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการภายในอาคาร 14 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=173:-2554-28-2554&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

11-4-4 
ภาพกิจกรรมลอยกระทงบริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 
http://www.csc.ku.ac.th/kucscgallery/index.php?option=com_content&view=article&
id=137:2011-11-17-13-42-05&catid=38:2011-08-16-07-13-25&Itemid=194 

11-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางสิลปะและ
วัฒนธรรม 

11-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ ดังน้ี คณะฯ ผลิตบัณฑิต สรางองคความรูจากงานวิจัย และนําองคความรูเผยแพรสูสังคมผาน
การใหบริการวิชาการ สําหรับการบริหารงานตางๆ ตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน คณะฯ ไดแตงต้ังรองคณบดี ผูชวยคณบดี 
และหัวหนาสาขา รวมกันบริหารงานและตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือน เพื่อรวมกันตัดสินใจดําเนินการตางๆ ในกรอบอํานาจ หนาที่ หากเปนประเด็นที่เกินกวากรอบอํานาจหนาที่ก็จะ
เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติตอไป ในสวนของการ
บริหารจัดการงานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะฯ มีสํานักงานเลขานุการคณะ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีสวน
สนับสนุนใหคณะฯ สามารถดําเนินการตามพันธกิจไดครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
 - การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู มีเจาหนาที่งานบุคคลภายใตการกํากับดูแลของผูชวยคณบดีฝาย
บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานคณะ และใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
ของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไมมีเจาหนาที่โดยตรงแตไดขอความอนุเคราะหอาจารยที่
มีความสามารถพิเศษทางดานสารสนเทศชวยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณบดี พิจารณากําหนดแนว
ทางการดําเนินงานคณะ และใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
 - ระบบบริหารความเสี่ยง มีเจาหนาที่งานบริหารความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแลของผูชวยคณบดีฝายแผน
และบริหารความเสี่ยง พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงของคณะ  
 ทั้งน้ี การบริหารงานใหสัมฤทธ ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว จะตองบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบงช้ี สกอ. 4 ตัวบงช้ี 
และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินไดคุณภาพระดับ... รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.8 
ตารางที่2.8 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปการศึกษาปงบประมาณปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ             4.91 4.91   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผูบริหารทุก
ระดับของคณะ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน 

คะแนน 4.00 4.56 4.55 4.55 4.55 4.55   
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เปาหมาย  7 ขอ 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบตัิหนาท่ีตามระเบยีบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสยัทัศน กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถายทอดไปยงับคุลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาคณะ 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับตดิตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาํเนินงานของคณะไปยงับคุลากรในคณะ 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบคุลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 คร้ังตอป
การศึกษา 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถงึประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสยี 
  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 หมายเหต ุ: หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที ่6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 
ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจําคณะ ไดรับการแตงต้ังตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย

คณะกรรมการประจําหนวยงาน ฉบับ พ.ศ. 2543 คําสั่งเลขที่ 1394/2555 เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป
ของคณะตามที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน ฉบับ   
พ.ศ. 2543 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1)  วางนโยบายและแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(2)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับหนวยงานเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(3)  พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 
(4)  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในหนวยงานตอมหาวิทยาลัย 
(5)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน 
(6)  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(7)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน 
(8)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงาหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ปการศึกษา 2555 คณะกรรมการประจําคณะไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวอยางครบถวน 
(7.1-1-1) ดังน้ี 
 - คณะกรรมการประจําคณะทุกคนไดรับการช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และ
บทบาทหนาที่กอนการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 
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และกําหนดใหประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา (7.1-1-2) 
 - มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําคณะ (7.1-1-3) และรายงานการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะใหสาธารณชนไดรับทราบ (7.1-1-4) บนเว็บไซตคณะ 

2. คณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 
แผนกลยุทธ (7.1-2-1) และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของงาน
ที่ปฏิบัติที่พิจารณาจากมิติตางๆ ดังน้ี 

1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหคณาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พฒันาตนเองอยาง
ตอเน่ืองกลาวคือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองคนละ 5,000 บาท/คน/ป(7.1-2-2) 

2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการหลักของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตรในปการศึกษา 
2555 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปดสอนหลักสูตรใหม 2 หลักสูตร คือ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) (7.1-2-3) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (7.1-2-4) 

3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ในปการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เทากับ 3.78 คะแนน (7.1-2-5) 
 2.1) คณบดีเสนอวิสัยทัศนและนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(7.1-2-6) แลวนํานโยบายที่เสนอมาจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ เปนกลไกหลักในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (7.1-2-7 อาง 7.1-2-1) และเมื่อจัดทํารางแผนฯ 
แลวเสร็จ ไดแจงใหผูบริหารระดับคณะพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมกอนนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะใหความเห็นชอบ 
 2.2) ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน โดยใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีนําไปถายทอดยังบุคลากรภายใน
ทีมงานหรือหนวยงานยอยของตน ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2555 (7.1-3-2-8) 
 2.3) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร นําระบบฐานขอมูลมาใชในการติดตามผลการ
บริหารงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ รวมทั้งการนําขอมูลจากหนวยงานอื่นมาใชในการบริหารงาน 
ประกอบดวย ฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา (อางอิงจากกองแผนงาน มก.) ฐานขอมูลหลักสูตร 
ฐานขอมูลหองสมุด (อางอิงจากสํานักวิทยบริการ) ฐานขอมูลบุคลากร (อางอิงจากกองการเจาหนาที่) ฐานขอมูล
การเงินและบัญชี (อางอิงจากงานคลัง สํานักงานวิทยาเขต) ฐานขอมูลงานวิจัย (อางอิงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ฐานขอมูลงานบริการวิชาการ (อางอิงจากสํานักบริการวิชาการ) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงเขาสู
ระบบฐานขอมูลของ สกอ. และมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (อางอิงจากสํานักงาน ก.พ.ร.มก.) ซึ่งขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ เหลาน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
กําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีในแผนกลยุทธ และใชในการปรับแผนกลยุทธได 

3. คณะกรรมการประจําคณะมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธที่คณะกรรมการประจํา
คณะมอบหมายไปสูการปฏิบัติในการประชุมเปนประจําอยางตอเน่ือง ไดแก การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํานวน 12 ครั้ง (7.1-3-1) เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณมากย่ิงข้ึน 
พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ ผานการ
ประชุมคณะประจําป (7.1-3-2) และดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของผลการดําเนินงานดวยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2554 เพื่อทบทวนเปาหมายพรอม
แจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ (7.1-3-3) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหาร
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จัดการและการตัดสินใจในระดับตางๆ ตามความเหมาะสม โดยไดแสดงเจตนารมณที่ชัดเจนในการกําหนดใหมีตัวแทน
บุคลากรสายวิชาการและตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-4-1 อาง 7.1-1-1) 
ผูบริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทางเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ในปการศึกษา 2555 มีการจัดประชุมคณะ จํานวน 3 ครั้ง (7.1-4-2 
อาง 7.1-3-2)  
 4.1) ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจ
แกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อเพิ่มความคลองตัว ดวยการแตงต้ังคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อทําหนาที่
จัดเตรียมขอมูล วิเคราะหและกลั่นกรองขอมูล จัดทําขอเสนอแนวทางการตัดสินใจเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาตอไป เชน คณะกรรมการดําเนินงานฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการดําเนินงานฝาย
วิชาการ คณะกรรมการดําเนินงานฝายพัฒนานิสิต คณะกรรมการดําเนินงานฝายประกันคุณภาพ (7.1-4-3) 
 4.2) ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยาง
ตอเน่ือง เชน จัดกิจกรรมบุคลากรดีเดนประจําปการศึกษา 2555 (7.1-4-4) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อพัฒนา
องคการใหคลองตัว (Lean Organization) ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสํานักงานเลขานุการคณะ เชน 
จัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (7.1-4-5) ระบบการลาออนไลน (7.1-4-6) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ โดยแตงต้ังคณะกรรมการจัดการองค
ความรูเพื่อกําหนดแผนและแนวทางการจัดการความรูของคณะ (7.1-5-1) 
 5.1) คณบดีมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณผานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (7.1-5-2) และกิจกรรม Home Room สายสนับสนุน (7.1-5-3) 
 5.2) คณบดีมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน เชน การ
สอนงานที่หนางาน (on-the-job-training) กลาวคือ ในการเสนอแฟมเอกสารเพื่อลงนามคณบดีมีการใหความรูและ
ถายทอดประสบการณใหผูรวมงาน เพื่อดําเนินการแกไขและพัฒนาตอไป จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสํานักงาน
เลขานุการคณะ เพื่อใหบุคลากรในคณะสามารถทํางานไดอยางถูกตอง และคลองตัวมากข้ึน (7.1-5-4) 

6. คณบดีบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องของ
คุณภาพทางวิชาการ ผลการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหลักธรรมาภิบาล 10 ดาน ดังน้ี 
 6.1) หลักประสิทธิผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริหารงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2555 (7.1-6-1) 
 6.2) หลักประสิทธิภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน 
แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งเปนขอมูลใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ระบบสายตรง
คณบดี ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน (7.1-6-2) 
 6.3) หลักการตอบสนองและ 6.4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการตอบสนองความตองการของประชาชนและประเทศชาติตามพันธกิจหลักคณะ     
เพื่อรวมแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเปนการรับผิดชอบตอสังคมของคณะ เปนแหลงรวมองค
ความรูในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในป พ.ศ. 2555 คณะฯ ไดดําเนินการใหบริการวิชาการ จํานวน      
6 โครงการ ดังน้ี (7.1-6-3) 
 1) โครงการอบรม “การผลิตและเพิ่มผลผลิตออย” 
 2) โครงการอบรม “การผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรยี” 
 3) โครงการอบรม “การผลิตอาหารเลี้ยงโคนมดวยผลพลอยไดจากโรงงานแปงมัน” 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 152 
 

 4) โครงการอบรม “การใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาว” 
 5) โครงการ “การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปองกันแมลงศัตรูพืช” 
 6) โครงการ “การผลิตปุยอินทรียคุณภาพเชิงพาณิชยจากวัสดุในทองถ่ินเพื่อการทําเกษตรปลอดภัย” 
 6.5) หลักความโปรงใสและ 6.6) หลักการมีสวนรวม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มุงมั่นในการบริหารงานตามหลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม โดยไดแสดงเจนารมยที่ชัดเจนดวยการ
กําหนดใหมีผูแทนบุคลากรอยูในคณะกรรมการตางๆ ตามโครงสรางการบริหารงานคณะ เชน คณะกรรมการประจํา
คณะ คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรรมการฝายพัฒนานิสิต ฯลฯ (7.1-6-4 อาง 7.1-4-3) เพื่อใหมีโอกาส
รับทราบ ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของคณะและการบริหารงานระดับอื่นๆ  
 สําหรับการดําเนินงานในชวงปที่ผานมาคณะไดเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญใหผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบอยางสม่ําเสมอ เชน ขอมูลงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได โครงการบริการวิชาการ โครงการ
พัฒนาวิชาการ ขอมูลการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษาและการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในรายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2554 (7.1-6-5 อาง 7.1-3-3) นอกจากน้ียังมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะผานทางเว็บไซตคณะ 
และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักความโปรงใส คณะฯ ไดกําหนดเกณฑจัดสรรเงินรายไดจากการบริหารงาน
แหลงอื่นๆ เขาสวนกลางคณะ พรอมทั้งรายงานการเบิกจายใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอยางสม่ําเสมอ  
 6.7) หลักการกระจายอํานาจ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการโดยแตงต้ังรองคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตางๆ และหัวหนาสาขาในการบริหารจัดการคณะ มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทุกภารกิจที่เกี่ยวของทั้งหมดตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ (7.1-6-6) และมีการ
มอบอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหแกฝายตางๆ ผานการจัดสรร
งบประมาณใหแตละฝายพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคลองกับภารกิจ และยุทธศาสตรการบริหารงานคณะ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 6.8) หลักนิติธรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร บริหารงานดวยหลักนิติธรรม 
คํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ คณะฯ มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน จรรยาบรรณบุคลากร โดยแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากรคณะ (7.1-6-7) 
 
 6.9) หลักความเสมอภาค คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญกับหลักความ
เสมอภาคทั้งในดานการบริหารและการใหบริการ โดยผูบริหารคณะสนับสนุนใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
บริหารงานและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยในคณะผูบริหารจะมีองคประกอบจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นอกจากน้ีในการรับบุคคลเขาทํางานในคณะ คณะฯ เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตําแหนงงานตางๆ มีโอกาสสมัครและเขารับการคัดเลือกโดยเสมอภาค ไมมีการ
แบงแยกเพศ ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ความพิการ และเมื่อผานการคัดเลือกแลวผูมีความรูความสามารถที่ไดรับการคัดเลือก
ใหปฏิบัติงานในคณะ ลวนมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานตามความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน 
(7.1-6-8) 
 ดานการใหบริการนอกจากเปดโอกาสใหผูความรูความสามารถเหมาสมกับการเรียนในสาขาวิชาตางๆ     
ไดเขาศึกษาโดยเสมอภาคกันแลว คณะฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางความเสมอภาคดานการไดรับบริการที่เทาเทียม
กันจากคณะ ไมวาจะเปนบุคลากร นิสิต หรือภายนอก เชน โอกาสในการเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารคณะ นอกจากน้ี 
คณะฯ ไดเปดโอกาสใหนิสิต บุคลากร ไดรองเรียนในกรณีที่พบวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือไดรับบริการไม
ทั่วถึงผานหลายชองทาง เชน ทําหนังสือถึงผูบริหารโดยตรง กลองรับความคิดเห็น ระบบสายตรงคณบดี (7.1-6-9) 
 6.10) หลักมุงเนนฉันทามติ คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารคณะใหความสําคัญกับการนํา
หลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใชในการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งเปนการบริหารงานที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติใน
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ระดับสากล เชน ประชาคมอาเซียน โดยในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะยึดถือประเพณีที่ดีงามในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องตางๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการแกปญหาขอขัดแยง โดย
อาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักการเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อใหขอยุติ
รวมกัน อันเปนประโยชนสูงสุดตอประชาคมในคณะและสังคม (7.1-6-10)  

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะเปนประจําตอเน่ืองทุกป ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มอบหมายใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เปนผูดําเนินการจัดทําแบบประเมินและประมวลผลแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (7.1-7-1)  

 7.1) ในปการศึกษา 2554 ผลการประเมินเทากับ 3.89 คะแนน มีขอเสนอแนะ ดังน้ี (7.1-7-3) 
  - ควรมีกิจกรรมที่เนนใหบุคลากรภายในคณะเกิดความรักสามัคคีกันและมีความเปนเจาของคณะ
รวมกันอยางนอยปละ1 ครั้ง เพื่อกระตุนใหเกิดความรักในองคกรและเกิดความทุมเทในการทํางานมากข้ึน 

  - ควรปรับปรุงรูปแบบการประชุมใหนอยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 จากขอเสนอแนะดังกลาวผูบริหารไดนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน(7.1-7-4) ดังน้ี 
 - ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจําป ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากรที่รวมกันปฏิบัติงานกันมาตลอดทั้งป (7.1-7-5) 
 - ดําเนินการลดจํานวนการประชุมคณะใหนอยลงจากเดือนละครั้ง เปนสองเดือนครั้ง แตผานไปสักระยะ
หน่ึง พบปญหาวาบุคลากรบางสวนไมไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ทําใหเกิดความไมเขาใจรวมกัน จึงกลับมาประชุม
คณะเดือนละครั้งเหมือนเดิม (7.1-7-6) 
 7.2) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เพื่อดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีอยางเปนระบบ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ในรอบปที่ 1 ของการ
บริหารงานแบบออนไลนโดยบุคลากรเทากับ 4.00 อยูในเกณฑดี โดยนิสิตเทากับ 3.84 อยูในเกณฑดี และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณบดีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เทากับ 4.55 
คะแนน อยูในระดับดีมาก (7.1-7-7) 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 4 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 4 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.1-1-1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 
7.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 
7.1-1-3 ประวัติกรรมการประจําคณะบนเว็บไซต 
7.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเว็บไซต 
7.1-2-1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําป พ.ศ. 2555-2558 
7.1-2-2 งบพัฒนาบุคลากรประจําป พ.ศ. 2555 
7.1-2-3 เอกสารแจงการอนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า) 
7.1-2-4 เอกสารแจงการอนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร 
7.1-2-5 รายงานคะแนนความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
7.1-2-6 นโยบายการพัฒนาคณะของคณบดีท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเห็นชอบ 
7.1-2-7 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะ ประจําป พ.ศ. 2555-2558 (อาง 7.1-2-1) 
7.1-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 
7.1-3-1 ฐานขอมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-3-2 ฐานขอมูลรายงานการประชุมคณะ 
7.1-3-3 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 
7.1-4-1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร (อาง 7.1-1-1) 
7.1-4-2 ฐานขอมูลรายงานการประชุมคณะ (อาง 7.1-3-2) 
7.1-4-3 สรุปคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการตางๆ ปการศึกษา 2555 
7.1-4-4 รายงานสรุปกิจกรรมบุคลากรดีเดนประจําปการศึกษา 2555 
7.1-4-5 ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ

7.1-4-5-6 ระบบการลาออนไลน 
7.1-5-1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการจัดการองคความรูคณะ 
7.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 
7.1-5-3 สรุปกิจกรรม Home Room สายสนับสนุน 
7.1-5-4 คูมือการปฏิบตัิงานสํานักงานเลขานุการคณะ 
7.1-6-1 รายงานผลการปฏบิัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555 
7.1-6-2 สรุประบบสารสนเทศของคณะ 
7.1-6-3 รายงานสรุปผลการบริการวิชาการโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2555 
7.1-6-4 สรุปคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการตางๆ ปการศึกษา 2555 (อาง 7.1-4-3) 
7.1-6-5 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 (อาง 7.1-3-3) 
7.1-6-6 คําสัง่แตงตั้งรองคณบด ีผูชวยคณบดี หัวหนาสาขา 
7.1-6-7 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ 
7.1-6-8 เอกสารการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัตงิาน 
7.1-6-9 ระบบสายตรงคณบด ี
7.1-6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
7.1-7-2 รายงานผลการประเมินการบริหารงานคณะ ประจําปการศึกษา 2555 
7.1-7-3 รายงานผลการประเมินการบริหารงานคณะ ประจําปการศึกษา 2554 
7.1-7-4 แผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 
7.1-7-5 รายงานสรุปโครงการสัมมนาบคุลากรประจําปการศึกษา 2555 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
7.1-7-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 
7.1-7-7 รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิานของคณบดแีบบออนไลน ปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  5 ขอ  
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน 
    กลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกจิดานการผลติบัณฑิตและดานการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทกัษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลีย่นเรยีนรูจากความรูทกัษะของผูมปีระสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูทีก่ําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมปีระสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการองคความรูภายในคณะชุดใหม (เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนสวนการบริหาร) 
ตามคําสั่งที่ 015/2556 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2556  (7.2-1-1) และมีการทําแบบสํารวจความตองการในการจัดการองค
ความรู โดยไดองคความรูดานการผลิตบัณฑิต  ไดแก การเตรียมความพรอมของนิสิตในการสมัครงาน สวนองคความรู
ดานการวิจัย ไดแก หัวขอ แหลงทุนวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย โดยไดกําหนดหัวขอดังกลาวไวในรายงานการประชุม
คณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 วาระที่ 1.16 การจัดการองคความรู (7.2-1-2) ทั้งน้ีคณบดีไดกลาวถึง
การเปลี่ยนแปลงระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรวาใหจัดการองคความรูเกี่ยวกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยเพิ่มในองคความรูดานการผลิตบัณฑิตอีก 1 หัวขอ (อางถึง 7.2-1-2) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 โดยไดกําหนด
กลุมเปาหมายไวในรายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 วาระ 1.16 การจัดการองค
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ความรู (7.2-2-1) และเพี่อใหกลุมเปาหมายไดรับองคความรู คณะจึงไดจัดทําโครงการคลังขอมูล (7.2-2-2) ข้ึน เพื่อให
มีการถายทอดองคความรูทั้งดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยคณะไดจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูข้ึน 3 หัวขอ และมีการ
รายงานการจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูข้ึน ไดแก รายงานกิจกรรมการกําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับ
ผูชวยศาสตราจารย (7.2-3-1), รายงานกิจกรรมการเตรียมความพรอมนิสิตในการสมัครงาน (7.2-3-2) และรายงาน
กิจกรรมแหลงทุนวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย (7.2-3-3) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) โดยหลังจากมีกิจกรรมถายทอดองคความรูแลว คณะไดรวบรวม
องคความรูที่เกิดจากการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู มาจัดทําเปนคูมือทั้ง 3 องคความรู ไดแก คูมือการ
กําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย (7.2-4-1), คูมือเบื้องตน การเตรียมความพรอมนิสิตใน
การสมัครงาน (7.2-4-2) และ คูมือแหลงทุนวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย (7.2-4-3) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยคณะไดติดตาม
บุคลากรที่ไดนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชน ดังน้ี องคความรูดานการผลิตบัณฑิต ถูกนําไปใชในการย่ืนขอ
ประเมินการสอนของอาจารย 3 ทาน ไดแก อ.ดร.กรรณิการ วงษพานิชย, อ.ดร.ธนพร ขจรผล และ อ.ดร.ภิญญารัตน 
กงประโคน (7.2-5-1) เพื่อใชในการกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สําหรับองคความรูดาน
การวิจัยน้ัน อาจารยภานุวัฒน คัมภีราวัฒน ไดนําองคความรูที่ไดไปใชในการย่ืนขอทุนวิจัยจากศูนยศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (7.2-5-2) 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการองคความรูภายในคณะ คําสั่งที่ 014/2556 
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2556 วาระ 1.16 การจัดการองคความรู 
7.2-2-1 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2556 วาระ 1.16 การจัดการองคความรู 
7.2-2-2 โครงการคลงัขอมูล 
7.2-3-1 รายงานกจิกรรมการกําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
7.2-3-2 รายงานกจิกรรมการเตรียมความพรอมนิสิตในการสมัครงาน 
7.2-3-3 รายงานกจิกรรมแหลงทุนวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย 
7.2-4-1 คูมือการกําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
7.2-4-2 คูมือเบื้องตน การเตรียมความพรอมนิสิตในการสมัครงาน 
7.2-4-3 คูมือแหลงทุนวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย 
7.2-5-1 บันทึกขอความขอประเมินการสอน เพื่อใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ 
7.2-5-2 แบบเสนอขอทุนวิจัยจากศูนยศึกษาการพฒันาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอยางนอยตอง

ครอบคลมุการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบรหิารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
  5.  มีการสงขอมลูผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน  
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มตนพัฒนาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานของคณะ โดยมอบหมายใหอาจารยที่มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนระบบ
สารสนเทศข้ึน (Faculty Information System : FIS) ประจําปงบประมาณ 2555 (7.3-1-1) และแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ (7.3-1-2) เพื่อทําหนาที่บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะให
สอดคลองตามยุทธศาสตร และวางแผน พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอยางตอเน่ือง 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสารสนเทศการบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่ง
ไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในงานประกันคุณภาพ โดยครอบคลุมทั้งดานตางๆ ดังน้ี 
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1) การเรียนการสอน คือระบบ e-Learning, ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน, ระบบคํานวณ 

เกรดออนไลน 
2) การวิจัย คือระบบฐานขอมูลเทคนิควิจัยและปญหาพิเศษ 

3) การบริหารจัดการ คือระบบจัดการเอกสารเขา-ออก, ระบบอนุมัติการลา, ระบบเกษียนหนังสือ, 

ระบบจัดการโครงการ, ระบบปฏิทินกิจกรรม, ระบบฐานขอมูลรายงานการประชุม, ระบบสง fax ออนไลน, ระบบการ

ยืมโสตทัศนูปกรณออนไลน, ระบบประวัติสวนตัวบุคลากร 

4) การเงิน คือระบบฐานขอมูลงบประมาณคณะ (7.3-2-1) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
สารสนเทศปละ 1 ครั้งซึ่งผลการประเมินทุกระบบ มีคาเฉลี่ย 4.85 คะแนนซึ่งอยูในเกณฑดีมาก  (7.3-3-1) นอกจากน้ี
คณะไดสงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ (Faculty Information System : FIS) เขาประกวดรางวัล
คุณภาพนนทรีอีสาน CSC Quality Award 2012 และไดรับรางวัลผลงานคุณภาพดีเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ ซึ่งมอบรางวัลในงานสถาปนาครบรอบปที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (7.3-3-2) 

4. หลังจากที่ไดรับผลการประเมินระบบสารสนเทศแลว คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประจําปงบประมาณ 2556-2558 (7.3-4-1) เพื่อเปน
การปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะใหมีความทันสมัยและสะดวกตอการใชงานมากย่ิงข้ึน 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการสงขอมูลผานระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( http://www.cheqa3.ku.ac.th/ ) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด (7.3-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 3 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3.00 5.00 5.00 5 ขอ  บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 3 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3.00 5.00 5.00 5 ขอ  บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.3-1-2 คําสัง่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 045/2555 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ 
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศของคณะท่ีครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการบริหาร

จัดการ 
7.3-3-1 สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
7.3-3-2 ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานคุณภาพดีเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
7.3-4-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประจําปงบประมาณ 2556-

2558 
7.3-5-1 ระบบฐานขอมลูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

( http://www.cheqa3.ku.ac.th/ ) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  6 ขอ  
รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 
- ความเสีย่งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่นๆ ตามบรบิทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  4.  มีการจัดทําแผนบรหิารความเสีย่งที่มรีะดับความเสีย่งสงู และดําเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรบัแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งใน

ปงบประมาณ 2555 และ 2556 ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขา หัวหนางานนโยบาย
และแผน โดยรวมกันเปนคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยฝายแผนและบริหารความเสี่ยงไดประชุมจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงประจําปบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุมคณะ  อาคาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (7.4-2-1) เพื่อ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
คณะที่ใหนําขอมูลจากการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจําป 2554-2558 ซึ่งมีการคัดเลือกโครงการจาก
ฝายตางๆ มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดาน
ตางๆ ไดแก ความเสี่ยงดานทรัพยากร ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรของคณะ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เปนตน 
และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงในแตละโครงการดังกลาว มาประกอบการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจําป 2555 ในป 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมี
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานของคณะ จํานวน 3 ดาน และไดจัดทําเปน
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจําป 2555 คือ 1) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรของคณะ (โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะทอ. 2555-2559) และ 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน-การบริหารการวิจัย และ 3) ความเสี่ยงดาน
ทรัพยากร (โครงการสนับสนุนการทําวิจัยของคณะ) (7.4-2-2)  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการในข้ันตอนและวิธีการตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย ระดับโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกําหนดเปนเกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ 
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก รวมทั้งไดกําหนดเกณฑระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk 
Matrix) ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย โดยกรรมการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่
ระบุไวไวมาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดข้ึนในอดีตหรือความนาจะเปนที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมินความรุนแรงถาเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน และ
กระทบตอวัตถุประสงคของคณะ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว 
จึงนําผลที่ไดมาวิเคราะหจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอคณะ โดยจดัเรียงลําดับ
จากสูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ผลที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 เปนดังน้ี เลือกโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูง
จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ พ.ศ.2555-2559 และโครงการสนับสนุนการทําวิจัยของ
คณะ(7.4-3-1 อาง 7.4-2-1)  

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิด และ
ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน โดยเลือกความเสี่ยงระดับสูงมาก มา
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ประเมินมาตรการควบคุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
สําหรับในปการศึกษา 2555   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดเลือกโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ ทอ. พ.ศ. 
2555-2559 และโครงการสนับสนุนการทําวิจัยของคณะมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 
พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว (7.4-4-1 อาง 7.4-2-2) 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดติดตามและ
เรงรัดใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ   ในปการศึกษา 
2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555   ในรายงานครั้งน้ีโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะทอ. พ.ศ. 
2555-2559 มีการดําเนินจัดการความเสี่ยงเสร็จสิ้นแลวทุกข้ันตอน    สวนโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ ทอ.  มี
ความเสี่ยงที่ดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 4 ข้ันตอนหลัก และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 2 ข้ันตอนหลัก จาก 6 
ข้ันตอนหลัก (7.4-5-1) และยังไดมีการรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
จํานวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 (7.4-5-2) นอกจากน้ีไดมีการรายงาน
ความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 
โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงครบถวนแลวทั้ง 2 โครงการ  
(7.4-5-3)   

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดนําผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในงวดกอน  รวมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
ประจําคณะไปใชประกอบการวิเคราะหและการจัดทําความเสี่ยงในรอบปงบประมาณ 2556 (7.4-6-1 และ 7.4-6-2) 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 
หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7.4-2-1 รายงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555 

7.4-2-2 แผนบริหารความเสีย่งประจําป 2555 (R-ERM.F2) 

7.4-3-1 รายงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555 (อาง 7.4-2-1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 162 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสีย่งประจําป 2555 (R-ERM.F2)  (อาง 7.4-2-2) 
7.4-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 1 (R-ERM.F3) วันท่ี 13 กันยายน 2555 

7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2555                      

7.4-5-3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 2 (R-ERM.F3) วันท่ี 25 ตุลาคม 2555 

7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2555                      

7.4-6-2 รายงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 2556                       

 
 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  คาคะแนน 4.00 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผูบรหิารจากคณะกรรมการที่

แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.88 4.04 4.55 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.88 4.04 4.55 3.88 4.04 4.55 4.00 บรรล ุ 4.56 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.88 4.04 4.55 3.88 4.04 4.55 4.00 บรรล ุ 4.56 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ประจําปการศึกษา 2555 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 163 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ ดังน้ี มีการจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงิน เพื่อเปนกรอบในการจัดหาและจัดสรรเงินในการ
ผลักดันกลุยทธของคณะใหดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงานทั้งจากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่คณะไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ มี
ระบบการตรวจสอบการใชเงิน มีการรายงานทางการเงินที่แสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ 
กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะได 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย 
ป 2554 

ผลการดาํเนินงาน ป 2554 คะแนนผลการประเมิน  

  รอบ 12 เดือน กรรมการ รอบ 12 
เดือน 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน)   ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  7 ขอ  
รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกบัแผนกลยุทธของคณะ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางดานการเงิน หลกัเกณฑการจดัสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีงบประมาณประจําปทีส่อดคลองกบัแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
  4. มีการจดัทํารายงานทางการเงนิอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2 ครัง้ 
  5. มีการนําขอมลูทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผูบริหารระดับสงูมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมลูจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของคณะ คณะควรประเมิน
ความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน
เงินทุนที่ตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ัน
จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา 
หรือคณะจะตองมีการระดมทนุดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินประจําป พ.ศ. 2555 – 2558 

(8.1-1-1) ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 
(8.1-1-2) ในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการทรัพยากรขับเคลื่อนกล
ยุทธ ทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และกําหนดแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน และวางแผนการใชเงินตามคําสั่งท่ี 022/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ
ทรัพยากรขับเคลื่อนกลยุทธ (8.1-1-3) ในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ไดนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปมา
วิเคราะหดวยเพ่ือใหไดแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ (8-1-1-4) 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะคาใชจาย และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะทุกพันธกิจใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีแหลงเงินจาก 2 
สวนหลักๆ คือ เงินรายจากคาลงทะเบียนของนิสิต และงบประมาณแผนดิน 
 - คณะฯ มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณจาก 2 แหลงเพ่ือตอบสนองตอภารกิจ โดยการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวจะตองสนับสนุนงบประมาณดานการเรียนการสอนมากกวารอยละ 70.40 และสนับสนุนงานวิจัย การถายทอด
เทคโนโลยีหรือสรางองคความรูไมนอยกวารอยละ 8.20 และสนับสนุนในการพัฒนาดานอ่ืนๆ อีกมากกวารอยละ 21.60 (8.1-
2-1) 
 - คณะฯ มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (8.1-2-2) ดําเนินการโดยการใช
จายเงินของคณะตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 (8.1-2-3) การควบคุมและ
ตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน มีระบบควบคุมการใชงบประมาณดวยการจัดทําทะเบียนกันเงินคณะโดยใชโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟเอ็กเซล (8.1-2-4) นอกจากน้ีไดนําหลักการจัดการความรูทางดานการเงินในรูปแบบของการพูดคุยใน
กลุมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับขั้นตอนตามระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบไดอยางถูกตอง (8.1-2-5) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับงบประมาณแผนดิน (8.1-3-1) และจัดเตรียมงบประมาณ
เงินรายไดประจําป (8.1-3-2) ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 ในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร และรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม 2555 (8.1-3-3)   

- คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
  งบบุคลากร    รอยละ  19.91 
 งบดําเนินงาน  รอยละ  22.94 
 งบลงทุน   รอยละ  28.36 
 งบอุดหนุน   รอยละ  18.26 
 งบรายจายอ่ืน  รอยละ   4.64 
 งบกลาง (สํารองจาย)  รอยละ   5.89 

 ท้ังน้ี ในระหวางปคณะฯ มีการปรับแผนงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของคณะโดยจะตองผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (8.1-3-4) 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดให
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ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 2 คร้ัง ประกอบดวย 
รายงานการกันเงินคณะ รายงานรายรับอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 5 
คร้ัง ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/255 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 (8.1-4-1) ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2555 (8.1-4-2) ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 (8.1-4-3) ในคราวการประชุมคร้ัง
ท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 (8.1-4-4)  และในคราวการประชุมคร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 (8.1-4-
5)       

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายวาได
ใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด และมีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร   (8.1-5-1) ในป พ.ศ. 2555 
ผูบริหารไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะ ดังน้ี  

- จัดทําคาใชจายรายวิชาตอหัวนิสิตในปงบประมาณท่ีผานมา (8.1-5-2) เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดสรร
งบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป พ.ศ. 2555 (8.1-5-3) เพ่ือใหการบริการงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีแสดงสัดสวนของการใชทรัพยากรตอผลผลิตท่ีดีขึ้นกวา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (8.1-5-4) และรายงานใหท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทราบในคราวการประชุมคร้ังท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 (8-.1-5-5) 

- จัดทําประมาณการรายได – ประมาณการรายจาย สําหรับในปงบประมาณถัดไป โดยใชขอมูลการเบิกจายใน
ปงบประมาณปท่ีแลว (8.1-5-6) จัดทําคําของบประมาณแผนดิน (8.1-5-7) และคําของบประมาณเงินรายได (8.1-5-8) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- จัดทําเกณฑการจัดสรรเงินรายไดจากการบริหารงานสวนอ่ืนๆ เพ่ือใหมีงบประมาณจากแหลงอ่ืนมาสนับสนุนใน
การบริหารจัดการภายในนอกจากเงินรายไดคาลงทะเบียนเรียน (8.1-5-9) 

6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการตรวจสอบประจําวิทยาเขต คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาท่ีตรวจติดตามตรวจสอบการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ ดวยรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาเขตเปนแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชีจัดทําให คณะฯ จึงไมตองจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีเพ่ือรับการตรวจสอบเอง แตคณะฯ มีสวนรวมดวยการ
สงบุคลากรเขารวมรับฟงการถายทอดความรูดานการตรวจสอบการเบิกจายท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเปนประจําทุก
ป (8.1-6-1) 

7. ผูบริหารระดับสูงไดกําหนดระยะเวลาการจัดสงเอกสารการเบิกจายงบประมาณและขอมูลทางการเงินใหงานคลัง 
สํานักงานวิทยาเขต ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายนของทุกป พรอมท้ังเรงรัดติดตามการใชเงินของคณะใหเปนไปตาม
เปาหมาย (8.1-7-1) 

- ผูบริหารระดับสูงนําขอมูลรายงานกันเงินรายได หากมีงบประมาณเหลือจายใหเรงดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอรท่ีจําเปน เพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในคณะในปงบประมาณถัดไป ซ่ึงตองรอการอนุมัติ
การใชจายงบประมาณปถัดไปจากวิทยาเขต (8.1-7-2) 
 - ผูบริหารระดับสูงนํารายไดจากคาอํานวยการโครงการวิจัย ผนวกกับขอมูลรายงานกันเงินรายไดไปใชในการ
วางแผนในการตัดสินใจในการจัดสรรเงินสนับสนุนเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ สําหรับอาจารยท่ีกลับมาปฏิบัติ
ราชการภายหลังไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก (8.1-7-3)  
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2555-2558 
8.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 
8.1-1-3 คําสัง่ท่ี 022/2555 แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการทรัพยากรขับเคลื่อนกลยุทธ 
8.1-1-4 แผนภาพขั้นตอนการจัดทําแผนกลยทุธทางการเงิน 
8.1-2-1 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2555-2558 (อาง 8.1-1-1) 
8.1-2-2 แผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2555 
8.1-2-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
8.1-2-4 ทะเบียนกันเงินคณะ 
8.1-2-5 รายงานการถายทอดความรูขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
8.1-3-1 เอกสารแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 
8.1-3-2 เอกสารแจงการอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2555 (อาง 8.1-2-2) 
8.1-3.-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 
8.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2555 
8.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2555 
8.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 
8.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี  4 เมษายน 2555 
8.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 
8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555  
8.1-5-2 สรุปคาใชจายรายวิชา ประจําป พ.ศ. 2554 
8.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 
8.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555 
8.1-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 
8.1-5-6 รายงานผลการดาํเนินงานทางการเงิน ปงบประมาณ 2555 (งานคลัง สํานักงานวิทยาเขต) 
8.1-5-7 คําของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2555 
8.1-5-8 คําของบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2555 
8.1-5-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 
8.1-6-1 รายชื่อผูผานการอบรมผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2555 
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2555  
8.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี คณะนําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยครอบคลุมการดําเนินงานทั้งในสวนของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดข้ึนตามพันธกิจหลักของคณะทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากน้ีคณะไดพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีเ่ปนลักษณะเฉพาะของคณะ  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพตาม 
ตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.27  ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดี 

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางที ่2.10 

ตารางที่ 2.10 สรปุผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ             4.27 4.27   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอ 8 8 8 8 4.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

คะแนน 4.45 4.54 4.53 4.53 4.53 4.53   

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  9 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกจิ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุดของคณะ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกบัอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมลูสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําระบบและกลไกดานงานประกันคุณภาพของ

คณะ โดยแบงผูรับผิดชอบตัวบงช้ีออกเปนระดับสาขา และระดับคณะซึ่งสาขาจะรับผิดชอบเฉพาะตัวบงช้ีที่เปนพันธ
กิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ สวนตัวบงช้ีที่เปนระบบและกลไกหรือเชิงนโยบายผูที่
รับผิดชอบคือ ผูบริหารแตละฝาย (9.1-1-1) ในปการศึกษา 2555 คณะไดทําการปรับปรุงโครงสรางการทํางานดาน
ประกันคุณภาพใหมเพื่อใหการประสานงานและการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความคลองตัวโดยแบงคณะกรรมการ
ออกเปน 2 ชุดไดแก 

1) คณะกรรมการบริหารนโยบายการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารคณะทุกทาน  
ซึ่งทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

2) คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยผูชวยคณบดีฝายประกัน 
คุณภาพ หัวหนางานประกันคุณภาพทั้ง 2 สาขา และบุคลากรในสํานักงานคณบดี ซึ่งทําหนาที่ดําเนินงานในระบบ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานของแตละฝายตามตัวบงช้ีที่ไดรับมอบหมาย 
และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ (9.1-1-2) 

นอกจากน้ียังมีการกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
เพื่อใหมีการดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพทุกระดับ (9.1.1-3 และ 9.1-1-4)  

2. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพของ
คณะไวอยางชัดเจนเพื่อลดความซ้ําซอนของงาน ควรมีการตรวจติดตามประเมินผลและดําเนินการเก็บขอมูลตลอดทั้ง
ป และงานประกันคุณภาพตองทําควบคูกับงานแผนของคณะ (9.1-2-1) เมื่อไดรับนโยบายมาแลวคณะกรรมการ
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ประกันคุณภาพไดจัดทําระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ โดยการลดตัวบงช้ีของสาขาลงใหรับผิดชอบเฉพาะดาน
การเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ นอกจากน้ีฝายประกันคุณภาพมีการใหขอมูลดานงานประกัน
คุณภาพแกผูบริหารทุกฝาย หัวหนาสาขา หัวหนางานประกันคุณภาพของสาขา รวมทั้งอาจารยและบุคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของอยางตอเน่ือง เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  (9.1-2-2 : อาง 9.1-1-1) 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะ
ที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือตัวบงช้ีอัตลักษณที่ 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิต
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําแบบประเมินตนเองของนิสิตคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตรตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน ซึ่งมีผลประเมินผานเกณฑทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 

1) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สํานึกดี” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความซื่อสัตย 
 สุจริต มจีิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉลี่ย  4.18 คะแนน 

2) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “มุงมั่น” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความต้ังใจมั่น  
มีความอดทน มีความวิรยะอุตสาหะ และมุงผลสัมฤทธ์ิ มีคาเฉลี่ย  4.40 คะแนน 

3) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สรางสรรค” ซึ่งเปนการสงเสรมิใหนิสิตมีความ 
ขวนขวาย แสวงหาความรู มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย  
4.28 คะแนน 

4) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สามัคคี” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความรวมมอื 
รวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในดานตางๆไดอยางเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย  4.14 คะแนน 

5) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองทัง้ 4 ดานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 
3.21 คะแนน (9.1-3-1 : อาง 9.2-1-1) 

4. คณะฯมกีารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยไดทําการแจงความคืบหนางาน 

ประกันคุณภาพ ติดตามผลการดําเนินงาน และทําการประเมินคุณภาพ ซึ่งไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
และช้ีแจงตอการประชุมคณะฯ เปนระยะ (9.1-4-1) 

2) มีการจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจํา 
คณะ และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมลูครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online (9.1-4-2) 

3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะโดยจัดทํา 
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554  
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 วาระที่ 4.6 (9.1-4-3) 

5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใชกระบวนการประกันคุณภาพเปนสวนในการ 
สรางความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนระบบมากข้ึน และมีสวนใหแตละสาขาพบความ
บกพรองในแตละกระบวนการยอยของตน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัว
บงช้ี คณะไดแจงผลการประเมินคุณภาพภายในใหบุคลากรทุกภาคสวนตามความรับผิดชอบเพื่อใหทราบและพิจารณา
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) (9.1-5-1) เพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งในรอบปการศึกษาถัดไป โดย
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (9.1-5-2) ใหสํานักประกันคุณภาพเพื่อใหมหาวิทยาลัย
ไดรับติดตามความกาวหนาอยางตอเน่ืองทุกป  

และจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธมีจํานวนทั้งสิ้น 11 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดที่
มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายจํานวน 4 ตัวช้ีวัด และมีตัวบงช้ีทีไ่มบรรลุเปาหมาย จํานวน 7 ตัวช้ีวัด  
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6. คณะมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมลูสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ ดังตาราง 

องคประกอบ ระบบสารสนเทศ Link หมายเลข
เอกสาร 

องคประกอบที่ 1 แผนกลยุทธคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

http://158.108.110.14/main/?page=strategy 
 

9.1-6-1 

แผนที่ยุทธศาสตร http://158.108.110.14/main/map/plan_strategy.pdf 
 

9.1-6-2 

องคประกอบที่ 2 งานวิชาการคณะ ทอ. 
หลักสูตร 
 

http://158.108.110.14/~academic/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร) 
http://158.108.110.14/main/course1.php 
วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)  
http://158.108.110.14/main/course2.php 
วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร)  
http://158.108.110.14/main/course5.php 
วท.บ. (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)  
http://158.108.110.14/main/course6.php 
http://158.108.110.14/main/course7.php 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
http://158.108.110.14/main/course8.php 

9.1-6-3 
 
 

9.1-6-4 
 
 

e-learning http://158.108.110.14/moodle/ 9.1-6-5 
องคประกอบที่ 8 งบประมาณคณะ http://158.108.110.14/~office/main_frame_index.php 9.1-6-16 

ระบบฐานขอมูลฟารมไกไข  http://158.108.110.14/~animalfarm/login.php 
 

9.1-6-17 

องคประกอบที่ 9 ประกันคุณภาพ คณะ ทอ. http://158.108.110.14/~qa_assurance/ 
 

9.1-6-18 

 

7. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตและผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ ดังน้ี 

1) นิสิต  
คณะมีการสนับสนุนใหนิสิตเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ไดแก  

การอบรมบทบาทผูนํานิสิตตอการประกันคุณภาพ ในโครงการพัฒนาองคกรและผูนํานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร (9.1-7-1) เพื่อเปนการสรางความเขาใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และอธิบายบทบาท
ของผูนํานิสิตตามวงจรคุณภาพ PDCA รวมถึงการช้ีแจงและขอความรวมมือจากนิสิตในการตอบแบบประเมินตางๆ 
เชน แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน แบบประเมินความพึงพอใจตอคณะ ซึ่งขอมูลที่ไดจากนิสิตจะเปน
ขอมูลสําหรับการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

2) ผูใชบัณฑิต 
คณะฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตใหขอมูลปอนกลับโดยทําการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  

ทําใหคณะทราบขอมูลและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อใหบัณฑิตที่จบมีคุณลักษณะตามที่นายจางตองการ (9.1-7-2) 
3) ผูใชบริการตามพันธะกิจของคณะ 

ในการทําวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหรือเปดหลักสูตรใหมจะเชิญผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ มารวม
วิพากษหลักสูตรเพื่อนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
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ตองการของตลาดแรงงานมากย่ิงข้ีน (9.1-7-3) นอกจากน้ี และมีการสํารวจความพึงพอใจผูใชหลักสูตร เพื่อใหศิษย
เกาใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะจัดทําข้ึน ขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป (9.1-7-4 : 
อาง 2.7-1-2) 

8. งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครไดมีการเซ็น 
MOU ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อรวมกันพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งรวมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ สรางองคความรูจากงานประกันคุณภาพการศึกษา และคนหาแนวปฏิบัติที่ดี สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสถาบัน (9.1-8-1) ซึ่งในปการศึกษา 2555 มีการจัดกิจกรรมรวมกันโดยการประกวด Good practice ของ
กิจกรรมนิสิตข้ึนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเปนเจาภาพ ซึ่งคณะไดสงโครงการปลูกขาวประเพณีสานสัมพันธ
นอง-พี่ ครั้งที่ 5 เขาประกวด และไดรับรางวัลชมเชยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประกวดครั้งน้ี (9.1-8-2)  

9. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ คือ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ (Faculty Information System : FIS) ซึ่งเปน 

ระบบที่ชวยใหบุคลากรในคณะทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   ประกอบดวย ระบบเบิก-จายวัสดุ
สํานักงาน ระบบทะเบียนประวัติ งานวิจัย งานบริการวิชาการ ประวัติการลา ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามาใชในการประกัน
คุณภาพไดเปนอยางดี และคณะไดสงผลงานดังกลาวเขาประกวดและไดรับรางวัลผลงานคุณภาพดีเดนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน CSC Quality Award 2012 (9.1-9-1) 
ซึ่งมอบรางวัลในงานสถาปนาครบรอบปที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยจัดทําโปสเตอรแสดงผลงานเพื่อเผยแพรกระบวนงานคุณภาพดังกลาวใหหนวยงาน
อื่นๆ สามารถนําไปใชประโยชนได  

2. แนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดย  อ.วัช
รวิทย  มีหนองใหญ ซึ่งไดรับรางวัลคุณภาพดีเดนดานบริการวิชาการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน CSC 
Quality Award 2012 เชนเดียวกัน (9.1-9-2) 

3. แนวปฏิบัติที่ดีในการนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกจิกรรมนิสิต ซึ่งคณะได 
สงโครงการปลูกขาวประเพณีสานสมัพันธนอง-พี่ ครั้งที่ 5 เขาประกวด และไดรบัรางวัลชมเชยดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการประกวดรางวัล Good practice ของกิจกรรมนิสิตข้ึนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปน
เจาภาพ (9.1-9-3 : อาง 9.1-8-2) 
 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 4.00 4.00 9 ขอ ไมบรรล ุ 8 ขอ 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 4.00 4.00 9 ขอ ไมบรรล ุ 9 ขอ 
หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-1-1 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
9.1-1-2 คําส่ังคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-1-3 รายงานการประเมินตนเองสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2555  
9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 1.1 นโยบายการบริหารคณะ ขอที่ 4 นโยบายการบริหาร 
9.1-2-2 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (อาง 9.1-1-1) 
9.1-3-1 ตัวบงชี้อัตลักษณที่ 9.2 คะแนนเฉล่ียของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุมคณะฯ  (วาระที่เก่ียวของกับงานประกัน

คุณภาพ) 
9.1-4-2 รายงานการประเมินตนเองคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2554 และสง

รายงานผลการดําเนินงานเขาระบบ CHE QA Online 
9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

ครั้งที่ 11/2555 วาระที่ 4.6 
9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
9.1-5-2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ (สปค.02) 
9.1-6-1 ระบบสารสนเทศ : แผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
9.1-6-2 ระบบสารสนเทศ : แผนที่ยุทธศาสตร 
9.1-6-3 ระบบสารสนเทศ : งานวิชาการคณะ ทอ. 
9.1-6-4 ระบบสารสนเทศ : หลักสูตร 
9.1-6-5 ระบบสารสนเทศ : e-learning 
9.1-6-6 ระบบสารสนเทศ : งานพัฒนานิสิต 
9.1-6-7 ระบบสารสนเทศ : ขาวทุนการศึกษา/ขาวสมัครงาน/ขาวสโมสรศิษยเกา 
9.1-6-8 ระบบสารสนเทศ : งานวิจัยเดนคณะ ทอ. 
9.1-6-9 ระบบสารสนเทศ : งานวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
9.1-6-10 ระบบสารสนเทศ : งานวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (อาง 9.1-6-10) 
9.1-6-11 ระบบสารสนเทศ : นโยบายและแผนพัฒนานิสิต  
9.1-6-12 ระบบสารสนเทศ : ภาพกิจกรรม 
9.1-6-13 ระบบสารสนเทศ : โครงสรางการบริหาร 
9.1-6-14 ระบบสารสนเทศ : คณบดีออนไลน 
9.1-6-15 ระบบสารสนเทศ : KM 
9.1-6-16 ระบบสารสนเทศ : งบประมาณคณะ 
9.1-6-17 ระบบสารสนเทศ : ระบบฐานขอมูลฟารมไกไข 
9.1-6-18 ระบบสารสนเทศ : ประกันคุณภาพ คณะ ทอ. 
9.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาองคกรและผูนํานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-7-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากกองแผนงาน มก. ประจําป 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
9.1-7-3 สรุปสาระสําคัญจากการวิพากษหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
9.1-7-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (อาง 

2.7-1-2) 
9.1-8-1 บันทึกตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8-2 บันทึกขอความการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลงานที่ผานการคัดเลือก

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) 
9.1-9-1 ภาพ อ. ภาณุวัฒน คัมภีราวัฒน รับรางวัลชนะเลิศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรี

อีสาน CSC Quality Award 2012 
9.1-9-2 ภาพ อ. วัชรวิทย มีหนองใหญ รับรางวัลชนะเลิศดานบริการวิชาการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน 

CSC Quality Award 2012 
9.1-9.3 บันทึกขอความการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลงานที่ผานการคัดเลือก

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) (อาง 9.1-8-2) 

 

ดานการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เปาหมาย  คาคะแนน 4.45 
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2555 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ตนสังกัด 
3.72 4.43 4.53 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสงักัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.72 4.43 4.53 3.72 4.43 4.53 4.45 บรรล ุ 4.54 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.72 4.43 4.53 3.72 4.43 4.53 4.45 บรรล ุ 4.54 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 
 

 

 

ตัวบงชี้อัตลักษณ ท่ี 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เปาหมาย  5 ขอ  
รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานสํานึกดี 
มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  2.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานมุงมั่น 
มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  3.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานสรางสรรค 
มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  4.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานสามัคคี 
มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  5.  การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดานรวมทั้ง 4 ดาน 
มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ สํานึกดี มุงมั่น 
สรางสรรค สามัคคี โดยมีการถายทอดใหทั้งบุคลากรและนิสติทราบอยางทั่วถึง และมีการดําเนินกจิกรรมตางๆ เพื่อ
สนับสนุนและเสริมสรางบุคลิกภาพโดยเฉพาะนิสิตใหมีคุณลกัษณะตามอัตลักษณทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ันเพื่อให
มหาวิทยาลัยไดทราบถึงผลสะทอนของการปฏิบัติงานทีส่อดคลองกบัอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จงึจัดทําแบบ
ประเมินตนเองของนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ดาน 
ซึ่งมผีลประเมินผานเกณฑทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 

1) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สํานึกดี” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความซื่อสัตย 
 สุจริต มจีิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคาเฉลี่ย  4.18 คะแนน 

2) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “มุงมั่น” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความต้ังใจมั่น มีความอดทน 
มีความวิรยะอุตสาหะ และมุงผลสมัฤทธ์ิ มีคาเฉลี่ย  4.40 คะแนน 

3) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สรางสรรค” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความขวนขวายแสวงหา
ความรู มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย 4.28 คะแนน 
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4) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองดาน “สามัคคี” ซึ่งเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความรวมมือรวมใจ รูจัก
ประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในดานตางๆไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย  
4.14 คะแนน 

5) คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองทั้ง 4 ดานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย 4.21 คะแนน 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมายป
การศึกษา 2555 

ผลการประเมิน การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมายป
การศึกษา 2556 ผลการดําเนินงาน คะแนน 

อัตลักษณที่ 9.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของกรรมการฯ   

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ เปาหมายป
การศึกษา 2555 

ผลการประเมิน การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมายป
การศึกษา 2556 ผลการดําเนินงาน คะแนน 

อัตลักษณที่ 9.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรล ุ 5 ขอ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1-1 รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ตารางที่ 13 หนาที ่17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในและประสิทธผิลการดําเนนิงาน 

  การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน 
ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการ
บริหารจัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ตัวบ ง ช้ืที่ กําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 24 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 12 ตัวบงช้ี รวมทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 ประเภท 
ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีเปน 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน 
สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 
  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา   
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่
กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบงช้ี และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบงช้ี รวมทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.16 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินไดคุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศกึษา 2555 (เต็ม 5) 

ปจจัยนําเขา 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 
วัตถปุระสงค 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. การผลติบัณฑติ  3.15 3.15 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 3.80 2.73 5.00 3.80 2.73 4.06 4.06 3.80 3.37 4.06 4.06 3.80 3.37 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ  - - 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  3.80 3.80 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 - 3.82 3.82 4.27 4.27 3.82 4.04 4.27 4.27 3.82 4.04 
5. การบริการทางวชิาการ
แกสังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

6. การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

7. การบริหารและจดัการ  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 5.00 5.00 4.55 4.91 5.00 5.00 4.55 4.91 

8. การเงินและงบประมาณ - - 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  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.53 4.53 - 4.53 4.53 4.00 4.00 4.53 4.27 4.00 4.00 4.53 4.27 

เฉลี่ยภาพรวม 3.32 3.32 4.79 4.78 4.79 4.79 4.78 4.79 5.00 3.49 3.59 5.00 3.49 3.59 4.55 4.53 4.08 4.39 4.55 4.53 4.08 4.39 
ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ดี ดีมาก พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกจิทัง้ 4 ดาน 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 3.99 อยูในเกณฑดี แตในดานปจจัย
นําเขาอยูในเกณฑพอใช เน่ืองจากยังไมมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูในเกณฑดี ซึ่งยังตองพัฒนาเรื่อง
จํานวนบทความทางวิชาการใหมีมากย่ิงข้ึน 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคมพบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในเกณฑดี 
4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพบวาไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยูในเกณฑ

ดีมาก 
 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที ่3.2 
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ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศกึษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 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 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.17 4.45 5.00 4.17 4.45 5.00 5.00 4.17 4.45 5.00 5.00 4.17 4.45 

มาตรฐานที่ 2 ดาน
การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.32 3.32 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 - 4.16 4.16 - 4.16 4.16 4.54 4.51 4.16 4.44 4.54 4.51 4.16 4.44 

มาตรฐานที่ 2 ก  ดาน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 4.86 4.86 4.55 4.82 4.86 4.86 4.55 4.82 

มาตรฐานที่ 2 ข ดาน
พันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.32 3.32 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 - 4.10 4.10 - 4.10 4.10 4.38 4.33 4.10 4.29 4.38 4.33 4.10 4.29 

มาตรฐานที่ 3 ดาน
การสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู  

- - 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 - 3.82 3.82 4.50 4.50 3.82 4.09 4.50 4.50 3.82 4.09 

เฉลี่ยภาพรวม 3.32 3.32 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 5.00 3.49 3.59 5.00 3.49 3.59 4.55 4.53 4.08 4.39 4.55 4.53 4.08 4.39 

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี
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 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตพบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยูในเกณฑดี 
2. มาตรฐานดานการบรหิารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยูในเกณฑดี 
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.09 

อยูในเกณฑดี 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา    
มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน
กระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของ       
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศกึษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 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. ดานนิสิตและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

- - 4.86 4.83 4.86 4.86 4.83 4.86 5.00 4.09 4.27 5.00 4.09 4.27 4.88 4.86 4.069 4.61 4.88 4.86 4.069 4.61 

2. ดานกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 - 4.52 4.52 - 4.52 4.52 4.80 4.80 4.52 4.72 4.80 4.80 4.52 4.72 

3. ดานการเงิน 3.80 3.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 4.40 4.40 - 4.40 4.40 4.40 - 4.40 

4. ดานบุคลากรและ
การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

2.23 2.23 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.62 3.62 - 3.62 3.62 3.36 3.36 3.62 3.49 3.36 3.36 3.62 3.49 

เฉลี่ยภาพรวม 3.32 3.32 4.79 4.78 4.79 4.79 4.78 4.79 5.00 3.49 3.59 5.00 3.49 3.59 4.55 4.53 4.08 4.39 4.55 4.53 4.08 4.39 
ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังน้ี 

1. ดานนิสิตและผูมสีวนไดสวนเสีย พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยูในเกณฑดีมาก 
2. ดานกระบวนการภายใน พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยูในเกณฑดีมาก 
3. ดานการเงนิ พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยูในเกณฑดี 
4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.49 อยูในเกณฑพอใช 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พบวา    
มีระบบคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบนัอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศกึษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 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. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศกึษา 

3.15 3.15 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 - 4.04 4.04 - 4.04 4.04 4.42 4.42 4.04 4.35 4.42 4.42 4.04 4.35 

   1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 2.23 2.23 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 3.04 3.04 - 3.04 3.04 3.69 3.69 3.04 3.58 3.69 3.69 3.04 3.58 
   3) ดานการเงิน - - 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) ดานการบริหารจัดการ - - 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 - 4.54 4.54 - 4.54 4.54 4.83 4.83 4.54 4.76 4.83 4.83 4.54 4.76 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

3.80 3.80 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 5.00 3.35 3.48 5.00 3.35 3.48 4.71 4.68 4.09 4.43 4.71 4.68 4.08 4.43 

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - - 4.75 4.67 4.75 4.75 4.67 4.75 5.00 4.17 4.45 5.00 4.17 4.45 4.80 4.75 4.17 4.62 4.80 4.75 4.15 4.62 
   2) ดานการวิจัย 3.80 3.80 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 - 3.82 3.82 4.27 4.27 3.82 4.04 4.27 4.27 3.82 4.04 

   3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

   4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภาพรวม 3.32 3.32 4.79 4.78 4.79 4.79 4.78 4.79 5.00 3.49 3.59 5.00 3.49 3.59 4.55 4.53 4.08 4.39 4.55 4.53 4.08 4.39 

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก พอใช ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
- ดานกายภาพ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีมาก 

- ดานวิชาการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยูในเกณฑดี 
- ดานการเงนิ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีมาก 

- ดานการบริหารจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.76 อยูในเกณฑดีมาก 
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

- ดานการผลิตบัณฑิต ไดคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยูในเกณฑดีมาก 

- ดานการวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูในเกณฑดี 
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสงัคม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในเกณฑดี 
- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยูในเกณฑดีมาก 

 

 3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 
   การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังน้ี 

 
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 
 ไมม ี
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมม ี
 
 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีนิสิตระดับปริญญาตรทีี่สามารถนําผลงานมาเขียนบทความและตีพิมพเผยแพร 
2. มีการพฒันาปรับปรงุการใหบริการหองปฏิบัติการ และฟารมวิจัยอยางสม่ําเสมอ 
3. มีโครงสรางการบริหารงานและทีมงานดานการสงเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ขมแข็ง 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนิสิต 
 2. ควรมีการพฒันาโครงสรางการบริหารงานและทีมงานดานการสงเสรมิพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเน่ือง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีจํานวนหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอย 
2. เมื่อพจิารณารายดานจากผลการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตพบวาดานทักษะทางปญญามีคะแนน

ตํ่ากวา 3.51 
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3. เครื่องมือ/อุปกรณของฟารมคณะยังไมเพียงพอ 
4. ยังไมมีอาจารยทีม่ีตําแหนงรองศาสตราจารย 
5. กิจกรรมเพื่อสรางความสมัพันธ/ความเขาใจระหวางบุคลากรมีนอย 

  ขอเสนอแนะ 
1. ทําการประชาสมัพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมจีํานวนนิสิตเพิม่ข้ึนและเปดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่มเมื่อคณะมีความพรอม 
2. จัดการเรียนการสอน และโครงการทีส่งเสริมทกัษะทางปญญาใหกับนิสิต 
3. คณะควรมีการวางแผน บรหิารจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
4. คณะฯมีจัดทําโครงการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยการทําสญัญาระหวางคณะกบัอาจารยเพื่อ

กระตุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
5. เพิ่มกจิกรรมกลุมสมัพันธ/สรางความสามัคคีในแผนปตอไป 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ไมม ี
 

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยต้ังอยูในพื้นทีท่ี่มีศิลปะและวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรสงเสรมิการจัดกจิกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนอยางย่ังยืน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมม ี
  ขอเสนอแนะ 
 ไมม ี
 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ไมม ี
 
 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 
 ไมม ี
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมม ี
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมจีํานวนนอยทีม่ีการบูรณาการกบัการเรียนการสอน 
2. งบประมาณที่จัดสรรทุนวิจัยนอยเกินไป 
3. คณะฯ ไมมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
ขอเสนอแนะ 
1. กระตุนใหอาจารยมีการบรูณาการงานวิจัยกับงานสอน 
2. เพิ่มงบประมาณวิจัยของคณะใหมากข้ึน 
3. ใหความรู มีที่ปรึกษา เชิญผูเช่ียวชาญใหความรู ประชาสมัพนัธ 
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 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ไมม ี
 
 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการสํารวจความตองบริการวิชาการ ทั้งระดับ ชุมชน จังหวัด และลุมนํ้าโขง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เชิญหัวหนาสวนราชการจังหวัดใหขอมลูทุก ๆ ป 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมม ี
  ขอเสนอแนะ 
 ไมม ี
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

          1. แนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดย 
 อ.วัชรวิทย  มีหนองใหญ ซึ่งไดรับรางวัลคุณภาพดีเดนดานบริการวิชาการ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรี
อีสาน CSC Quality Award 2012 

 
 องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 
 ไมม ี
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมม ี
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบรูณาการ การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมดานทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอย 
2. ขาดกิจกรรมทํานุบํารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบัการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาติ 

  ขอเสนอแนะ 
1. สงเสริมใหเกิดการบรูณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมที่ทํานุศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชา

ที่เกี่ยวของและเหมาะสม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ไมม ี
 
 องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกตอการทํางาน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรทําการพฒันาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผูบริหารคณะมีประสบการณนอย 

  ขอเสนอแนะ 
1. สงเสริมใหผูบริหารคณะ ไดมีโอกาสในการรวมประชุมกบัหนวยงานเพื่อเพิม่ประสบการณบริหาร 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. คณะไดสงผลงานสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เขาประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการประกวดรางวัลคุณภาพนนทรีอสีาน CSC Quality Award 2012 
 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 
 ไมม ี
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดกลยุทธเพื่อสรางแรงจงูใจจากบุคลากรผูเกี่ยวของเพื่อแสวงหางบประมาณอื่นๆนอกจากคาหนวยกิต 
  ขอเสนอแนะ 

1. วางกลยุทธเพื่อสรางแรงจูงใจจากบุคลากรผูเก่ียวของเพื่อแสวงหางบประมาณอ่ืนนอกเหนือจากคาหนวยกิต 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ไมม ี
 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 
 ไมม ี
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมม ี
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรงุการทํางาน ยังไมสามารถทําใหมกีารพฒันา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธครบทุกตัวบงช้ี 

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกลยุทธการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทํางานและทําใหมกีาร

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธครบทุกตัวบงช้ี 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับ
ภาควิชา และหนวยงานยอยตางๆ มผีลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังน้ี 
หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (ประเมินระดับคณะฯ) 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1.มีหลักสูตรหลากหลาย - 
 

1. อาจารยไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

1. สนับสนุนและ
สงเสริมการขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการของ
บุคลากร 

2. มีการพฒันา 

ปรับปรงุการใหบริการ
หองปฏิบัติการ และฟารม
วิจัยอยางสม่ําเสมอ 

- 2.การจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากกระบวนการ
จัดการความรูมีนอย (1 
ผลงาน) 

2.สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากรทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

1.เครื่องมือพื้นฐานเพียงพอ
และทันสมัย 
 

1.มีแผนการซอมบํารุง
เครื่องมือและ
ดําเนินการตามแผนที่
วางไว 

1.ยังไมมีอาจารยทีม่ี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 
 

1.คณะฯมีจัดทํา
โครงการ การเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการโดยการทํา
สัญญาระหวาง
คณะกับอาจารย
เพื่อกระคุนการเขา
สูตําแหนงทาง
วิชาการ 

2.มีเจาหนาทีป่ระจํา
หองปฏิบัติการเพียงพอ 

2.ควรมงีบประมาณ
และแผนการสงเสริม
เจาหนาที่เพิม่พูน
ความรู 

2.งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการซอมบํารุง 

2. ปองกันความ
เสียหายที่เกิดจาก
การใชงาน เชน 
จัดทําคูมือการใช
งาน ตรวจเช็ค
ประสิทธิภาพการ
ใชงานอยาง
สม่ําเสมอ  

3.มีระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ควรมีการพฒันา
ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง 

3.มีจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการนอย 

3.มีแผนการเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

4.มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพิม่ข้ึน 

4.มีการสงเสริมให
อาจารยทีม่ีคุณวุฒิ
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ปริญญาโทไดไปศึกษา
ตอเพิ่มข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ประเมินระดับคณะฯ) 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1.บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
หลากหลายสามารถขอทุน
จากแหลงทุนไดหลากหลาย
หนวยงาน 

1.สรางแรงจูงใจให
บุคลากรที่มี
ความสามารถในการ
ขอทุนวิจัย และความ
เชียวชาญดานงานวิจัย 

1.โครงการวิจัยทีเ่ปนแบบ
บูรณาการมีจํานวนนอย 
จํานวนเงินวิจัยที่ไดจึง
นอยตามไปดวย 

1.จัดกลุมบุคลากร
วิจัยตามความ
เช่ียวชาญ 

2.อยูในพื้นที่ทีเ่หมาะสม
สําหรับการทําวิจัย โจทย
ของการวิจัยสวนใหญมา
จากปญหาในพื้นที ่

- 2.ลักษณะการรบัรอง
คุณภาพผลงานทางวิชา 
การไมหลากหลายมีเพียง
รับรองคุณภาพในลักษณะ
การตีพิมพในระดับชาติ
และนานาชาติเทาน้ัน เชน
มีพันธุพืช สัตว ที่เปนผล 
งานของบุคลากรในสาขา 

2.สงเสริมใหมีการ
ทํางานวิจัยที่
สามารถจด
สิทธิบัตรได 

3. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร
ที่ทันสมัยสามารถทํางาน
วิจัยเชิงลกึ และไดผลงาน 
วิจัยที่มีมาตรฐานเปนที่
ยอมรบั 

-   

4.ขอมูลจากงานวิจัยมีการ
นําไปใชประโยชนอยาง
ชัดเจนที่ตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน 

4.จัดทําประมวล
งานวิจัยของสาขาฯ 

  

5.บุคลากรมีศักยภาพสูงใน
การผลิตงานวิจัยเผยแพรทัง้
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

5.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
บุคลากรดานการผลิต
ผลงานวิชาการ 

  

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

1.อาจารยประจําไดรบั
งบประมาณการสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มข้ึน  

1.ควรมีการสงเสริมให
อาจารยของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยทั้ง
ภายนอกและภายใน
เพิ่มข้ึน  

1.มีการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชนนอย 
 

1.ผลกัดันให
อาจารยนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย 
 

 2.อาจารยมีศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิชาการ 

2.คณะสนับสนุนเงิน
รางวัลผลงานตีพิมพ 

2.ไมมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไดการรบัรองคุณภาพ 

2. มีการสงเสรมิ
และสนับสนุนให
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
อาจารยเขียน
ผลงานวิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ 

1. อาจารยมีความสามารถ
จัดการอบรมทางวิชาการได
หลากหลาย 

- - - 

 2. มีโครงการบริการวิชาการ
ที่สอดคลองกบัความ
ตองการของชุมชน และ
สามารถนําไปใชประโยชนได
จริงทั้งในดานการเรียนการ
สอน หรอืการวิจัย 

- - - 

 3. มีโครงการพัฒนาวิชาการ
ที่สอดคลองกบัความ
ตองการของชุมชน 

- - - 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

1.มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกสังคม  
ที่ขัดเจน 

1. ควรมีการวางแผน
และปฏิบัติตามอยาง
ตอเน่ือง  
 

1.มีงานบริการวิชาการแก
สังคมแบบบรูณาการการ
เรียนการสอนและ
งานวิจัยนอย 

1.ควรวางแผนการ
ดําเนินงานใหเปน
แบบบรูณาการ 
การบริการวิชาการ 
การเรยีนการสอน
และงานวิจัย 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ประเมินระดับคณะฯ) 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (ประเมินระดับคณะฯ) 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (ประเมินระดับคณะฯ) 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ประเมินระดับคณะฯ) 
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บทท่ี 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตามรอบ
ปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฏาคม พ.ศ.2555 น้ัน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      
ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 17 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 17 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ขาดการจัดทําแบบรายงานการนํา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การประจําปใหชัดเจน 

 

การรายงานการนํา
ขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปยังไมชัดเจน 

ควรจัดทําแบบรายงานการ

นําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะ

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําปให

ชัดเจน 

จัดทําแบบฟอรม
การรายงาน 

ไดแบบฟอรม
การรายงาน 

- ตลอด
ปงบประมาณ 

2556 

ผูชวยคณบดี 
ฝายแผนและ
บริหารความเส่ียง 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

การจัดทําประมวลการสอนยังขาด

การแสดงรูปแบบวิธีการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน 

ประมวลการสอนแบบเกา
ไมไดระบุรายละเอียดเรื่อง
น้ี แตประมวลการสอน
แบบใหม (มคอ.3-4) น้ัน
จะระบุรายละเอียดเพิ่มขึ้น  

การจัดทําประมวลการสอน 

ควรแสดงถึงรูปแบบ/

เทคนิค/วิธีการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญใหชัดเจน 

แยกตามหัวขอหรือหนวย

การเรียน 

สงเสริมใหอาจารย
จัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.
3-4) และแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5-6)  
ตามรูปแบบที่ 
สกอ. กําหนด 

ทุกรายวิชามี
การจัดทํา
รายละเอียดของ
รายวิชา และ
แบบรายงานผล
การดําเนินการ
ของรายวิชาใน
ภาคการศึกษาที่
เปดสอน  

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

วิธีการวัดและประเมินผลมีวิธีการที่ไม

หลากหลาย 

วิธีการวัดและประเมินผล
มีวิธีเดียวคือการทํา
แบบสอบถาม 

การวัดและประเมินผล ควร
ใชวิธีการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริงและใชวิธีการ
ที่หลากหลาย เชน ทดสอบ 
สังเกต สัมภาษณ ตรวจ
ผลงาน เปนตน 

สงเสริมใหอาจารย
จัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.
3-4) และแบบราย 
งานผลการดําเนิน 
การของรายวิชา 
(มคอ.5-6)ตามรูป  
แบบที่สกอ.กําหนด 

ทุกรายวิชามี
การจัดทําราย
ละ เอียดของ
รายวิชา และ
แบบรายงานผล
การดําเนิน การ
ของรายวิชาใน
ภาคการศึกษาที่
เปดสอน  

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

การทําวิจัยในชั้นเรียนควรมีความ
หลายหลาย 

อาจารยมีการทําการวิจัย
ในชั้นเรียนเพียงไมก่ีทาน 
จึงทําใหความหลากหลาย
มีนอย  

ควรมีการสงเสริมใหมีการวิจัย
ในชั้นเรียนและสังเคราะห
งานวิจัยในชั้นเรียนท้ัง
รายบุคคล รายกลุม และสาขา 

โครงการสนับสนุน
การทําวิจัยในชั้น
เรียนพัฒนาส่ือการ
เรียนรู  

มีอาจารย
ทํางานวิจัยใน
ชั้นเรียนอยาง
นอย4 ทาน  

10,000 ตลอด
ปงบประมาณ 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

ขาดการจัดทําเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในขณะที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ไมมีการรวบรวมเอกสาร
ดานคุณธรรมจริยธรรมไว
ในประมวลการสอน  

ควรมีการจัดทําเอกสาร 
หลักฐานเก่ียวกับการ
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในขณะที่ทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
อาจจะกําหนดลงใน
ประมวลการสอนในแตละ
รายวิชา 

จัดทําแบบรายงาน
ผลการดําเนินการ
ของรายวิชา 
(มคอ.5-6)  
 

ทุกรายวิชามี
การจัดทําแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชาในภาค
การศึกษาที่เปด
สอน  
 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

ขาดการจัดทําแบบรายงานการนํา
ผลการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคไปใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

คณะขาดการจัดทําแบบ
รายงานผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑติ
ท่ีพึงประสงคในป 2554  
 

ควรมีการจัดทําแบบ
รายงานการนําผลการ
สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคไปใช
ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และระบุให
ชัดเจนในโครงการท่ีนําไป
พัฒนา 

จัดทําแบบ
รายงานการนําผล
การสํารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของคณะ
ไปใชในการทํา
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 
และมีการชี้แจงให
ชัดเจนใน
โครงการ 

ไดแบบรายงาน
การนําผลการ
สํารวจ
คุณลักษณะ
ของบัณฑติท่ี
พึงประสงคของ
คณะไปใชใน
การทํา
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน  

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบด ี
ฝายวิชาการ 

ขาดการติดตาม ประเมินผล และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารยและบคุลากร 

ขาดการติดตาม 
ประเมินผล และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารย
และบุคลากร 

ควรมีการตดิตาม 
ประเมินผล และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร 

จัดการประชุม
หารือเพ่ือประเมิน 
ผล และนําผลมา
ปรับปรุงแผน 
พัฒนาคณาจารย
และบุคลากร 

ไดแผนพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรของ
คณะฯ 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดฝีาย
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

ไมมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง 
วิชาการ 

ไมมีอาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ควรศึกษาขอจํากัดตางๆ ที่
เปนอุปสรรคในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ หา
ขอมูลโดยการสัมภาษณ 
การระดมสมอง หรือชอง 
ทางการรับฟงอ่ืนๆ ทั้งจากผู
ที่ยังไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ และมีตําแหนงทาง
วิชาการแลว นําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหหาแนวทาง
ขจัดอุปสรรคตางๆ   

โครงการสงเสริม
การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและ
ชํานาญการ  
 

-มีผูขอยื่น
ประเมินการ
สอนเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
อยางนอย 2 
ทาน 
-ทราบปญหา
และอุปสรรคใน
การเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการและ
ชํานาญการ 
-ไดแนวทางใน
การแกไขปญหา
และอุปสรรคใน
การเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการและ
ชํานาญการ 

100,000 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2556 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ขาดกิจกรรมท่ีฝกใหนิสติมี
ความคดิในเชงิสรางสรรคหรือ
ทํางานเปนระบบ 

ขาดกิจกรรมท่ีฝกใหนิสติมี
ความคดิในเชงิสรางสรรค
หรือทํางานเปนระบบ 

ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือฝกให
นิสิตมีความคิดในเชงิ
สรางสรรคหรือทํางานเปน
ระบบ 

สงเสริมใหนิสติ
สงโครงการเขา
รวมในโครงการ
ตนกลาสีขาว 
เพ่ือฝกใหนิสิต
คิดเชิงสรางสรรค
และทํางานเปน
ระบบ 

มีนิสิตสง
โครงการเขา
รวมใน
โครงการ
ดังกลาว 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

รองคณบด ี
ฝายพัฒนานิสิต 

องคประกอบที่ 4 การวจิัย 
ขาดการวางรูปแบบการจัดเก็บ
องคความรูจากงานวิจัยของ
คณาจารย 

ไมมีการจัดเก็บองคความรู
จากงานวิจัยของ
คณาจารย 

ควรพิจารณาวางรูป แบบ
ในการจัดเก็บความรูจาก
งานวิจัยของคณาจารยให
เปนหมวดหมู สบืคนงาย 
เผยแพรใหประชาชน
ท่ัวไปเขาถึงความรูดาน
เกษตรปลอดภัยและ
อาหารปลอดภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลองค
ความรูจาก
งานวิจัย 

จํานวน
ฐานขอมูลบน
เว็บไซดจํานวน 
1 ฐานขอมูล ท่ี
สืบคนงาย 
 

5,000 บาท ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบด ี
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 4 การวจิัย (ตอ) 
ขาดการพัฒนาคณาจารยให
สามารถบูรณาการการ การเรียน
การสอนเขากับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ไมมีการพัฒนาคณาจารยให
สามรถบูรณาการการเรียน
การสอนเขากับงาน วิจัย
และบริการวิชาการอยาง
เปนรูปธรรม 
 

ควรพัฒนาคณาจารยให
สามารถปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนออก แบบ
การเรียนรูที่บูรณาการ การ
เรียนการสอนเขากับงาน 
วิจัยและบริการวิช การที่จะ
ทําใหอาจารย สามารถลด
ภาระเวลาในการสอนลง 
สามารถทําวิจัยไดมากขึ้น 
นิสิตก็จะไดพัฒนาทักษะใน
เชิงความคิดวิเคราะหไดดีขึ้น 
โดยผานกระบวนการ วิจัย
รวมกับอาจารย 

โครงการสงเสริม
การวิจัยรวม 
(นักวิจัย-นิสิต) 
โดยออกแบบการ
เรียนการสอนใหมี
การผลการวิจัย
และการบริการ
วิชาการรวมกับ
การเรียนการสอน
ของนิสิต และ
จัดทํา 

จํานวนรายวิชา
ที่มีการระบุการ
นําผลการวิจัย
และบริการ
วิชาการประ 
ยุกตใชในการ
เรียนการสอน
จํานวนอยาง
นอย 2 รายวิชา 
และจํานวนนิสิต
ที่รวมโครงการ 
วิจัยอยางนอย  
2 โครงการ 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 
 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ขาดผลงานวิจัย/ ส่ิงประดิษฐที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
/ ลิขสิทธ์ิ 

คณะไมมีผลงานที่ไดรับการ
จดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร / 
ลิขสิทธ์ิ 

ควรใหความรูแกคณา -
จารยนิสิตรวมทั้งบุคลากรใน
เรื่องทรัพยสินทางปญ -ญา 
เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ประดิษฐคิดคนผลงานที่
นําไปสูการยื่นขอคุมครอง 
ไดเปนจํานวนนากในอนาคต 

โครงการให
ความรูและทุน
สนับสนุนเก่ียวกับ
ทรัพยสินทาง
ปญญา 
ทําในภาพรวม
วิทยาเขต 

จํานวนผูเขารวม
อบรม (นิสิต
และบุคลากร) 
จํานวนอยาง
นอย 50 คน 

30,000 บาท  ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
คณะขาดการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานและชุมชนเปาหมายใน

การบริการวิชาการ และควรมุง

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

ขาดการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและชุมชน
เปาหมายในการบริการ
วิชาการ และควรมุง
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง
และยั่งยืน 

ควรพิจารณากําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและ
ชุมชนเปาหมายในการ
บริการวิชาการ โดยมุง
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง
และยั่งยืน (เชื่อมโยงตัวบงชี้
ที่ 5.2 ของ สกอ. กับตัวบงชี้
ที่ 9 ของ 
สมศ.) 

โครงการสํารวจ
ความตองการ
บริการวิชาการ
ของชุมชนและ
ประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ 

รายชื่อโครงการ
ที่ชุมชนตองการ
ใหคณะฯ 
ดําเนินการ 

7,000 บาท ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ขาดการประเมินผลสําเร็จ 

ผลกระทบของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัยที่

สามารถนํามากําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานของคณะไดในอนาคต 

คณะไมไดประเมินประเมิน
ผลสําเร็จ ผลกระทบของ
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่
สามารถนํามากําหนดทิศ
ทางการดําเนิน งานของ
คณะไดในอนาคต 

ควรประเมินผลสําเร็จ 
ผลกระทบของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย เพื่อนํามา
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของคณะตอไป 

จัดประชุมฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการของ
คณะฯ เพื่อ
ประเมิน ผลสําเร็จ 
ผลกระทบของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียน
การสอนและการ
วิจัย  

รายงานการ
ประชุม และ
แผนการ
ดําเนินงานของ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- ภายในเดือน 
ธันวาคม 
2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

   เพื่อที่จะนํามา
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานและ
กําหนดทิศทาง
ของคณะฯตอไป 

    

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
ควรรักษาบรรยากาศการทํางานให
คงไวซ่ึงคานิยมหลัก “มุงผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน สืบสานสามัคคี มี
คุณธรรม” 

บรรยากาศการทํางานตาม
คานิยมหลัก “มุงผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน สืบสานสามัคคี มี
คุณธรรม” ยังไมครอบคลุม
และทั่วถึง 

ควรสรางบรรยากาศการ
ทํางานตามคานิยมหลัก 
“มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบ
สานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ใหครอบคลุมและทั่วถึง 

1.จัดทําปายคา 
นิยมหลักองคกร 
มก. 
2.ประชาสัมพันธ
คานิยมหลัก มก. 
3.สรางความรู
ความเขาใจในคา 
นิยมหลัก มก. 

บุคลากรคณะ 
ทอ. ไดรับรูและ
เขาใจคานิยม
หลัก มก. อยาง
ทั่วถึงอยางนอย
รอยละ 70 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

คณบดี 

ขาดการพัฒนาบุคลาการอยาง
ตอเน่ืองและขาดแผนการเสริมสราง
ผูบริหารรุนใหม 

คณะยังไมมีแผนในการ
เสริมสรางผูบริหารรุนใหม
เพื่อทดแทนหรือหมุนเวียน
กันได 

ควรมีโครงการหรือ
กิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง 
เหมาะสมกับตําแหนงงาน 
รวมทั้งตองมีแผนในการ
เสริมสรางผูบริหารรุนใหม
เพื่อทดแทนหรือหมุนเวียน
กันไดอยางตอเน่ือง 

ทําการสงเสริม
การพัฒนา
บุคลากรสู
ตําแหนงทางการ
บริหาร 
 
 

1.ไดแผนการสืบ
ทอดตําแหนง
ทางการบริหาร 
2.มีบุคลากรดาน
บริหารอยางนอย 
1 คนที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะดาน
การบริหาร 

50,000 
 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

2556 
 

คณบดี 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 200 
 

  
 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
- คณะกรรมการฝายตางๆ ยัง

ดําเนินงานไมครบตามวงจร
คุณภาพ 

มีระบบงานที่พัฒนา
ปรับปรุงขึ้นหลายระบบ 
และไดจัดทําเปนคูมือ
เผยแพรใหถือปฏิบัติ
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่
เปนกลไกขับเคล่ือน
ระบบงานเหลาน้ีควร
ติดตามตรวจสอบระบบ 
แกไขปรับปรุงใหมีความ
สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดทําระบบกํากับ
การติดตามการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
ฝายตางๆ ตาม
วงจรคุณภาพ 

ฝายตางๆ มีการ
ดําเนินงานครบ
ตามวงจร
คุณภาพ 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

- คณะขาดการส่ือสารให
บุคลากรเขาใจเก่ียวกับการ
จัดลําดับความสําคัญของคํา
ของบประมาณหมวด
ครุภัณฑฯ และการจัดซ้ือจัด
จาง 

ควรจัดลําดับความ สําคัญ
ของคําของบประมาณ 
หมวดครุภัณฑฯ และการ
จัดซ้ือจัดจาง คํานึงถึง
ความโปรงใสเปนธรรม ใน
การจัดสรร เปดเผยขอมูล
ทางการเงินและส่ือสารทํา
ความเขาใจกับบุคลากร
เปนประจํา 

จัดประชุมชี้แจง
เก่ียวกับคําขอ
งบประมาณให
บุคลากรรับทราบ
และเขาใจ 

มีการประชุม
ชี้แจงอยางนอย 
ปละ 4 ครั้ง 

- ตลอดป
การศึกษา 

2555 

คณบดี 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ขาดการสรางความเขาใจดานงาน
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรทุก
คน 

สรางความเขาใจดานงาน
ประกันคุณภาพเฉพาะ
ผูปฏิบัติงานโดยตรง
เทาน้ัน 

ควรมุงเนนการเสริม 
สรางความรูความเขาใจ
ดานประกันคุณภาพ (ใช
กระบวน การ KM) 
ใหกับบุคลากรทุกคน 
นอก เหนือจากผูที่
ปฏิบัติ งานดานน้ี
โดยตรงเพื่อมุงสราง
วัฒนธรรมคุณภาพใน
การปฏิบัติ งานประจํา
ของทุกๆ คน 

การชี้แจงทําความ
เขาใจดานการ
ประกันคุณภาพของ
คณะ โดยการ
ประชุมรวมกับฝาย
ตางๆ และใหความ 
รูดานงานประกัน
คุณภาพกับนิสิต 

บุคลากรและนิสิตมี
ความรูความเขาใจ
ดานการประกัน
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

-  ตลอดทั้งป
การศึกษา 

ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 

- ใหความรูความเขาใจแก
บุคลากรเฉพาะการ
ประเมินคุณภาพ และ
เกณฑมาตรฐานของตัว
บงชี ้

ควรปรับปรุงแผนงาน
ประกันคุณภาพให
ครอบคลุม (1) การ
พัฒนาหรือการควบคุม
คุณภาพ (2) การตรวจ 
สอบคุณภาพ และ (3) 
การประเมินคุณภาพ 
การใหความรูแก
บุคลากรควรมีเปาประ-
สงคใหบุคลากร 

จัดทําการพัฒนา
ระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพ
คณะ  
ใหครอบคลุมการ
พัฒนา ตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพ และชี้แจง
ทําความเขาใจดาน
การประกัน 

ระบบงานประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนา , การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมิน
คุณภาพ และทําการ
ชี้แจงใหกับบุคลากร
ในคณะฯรับทราบ  

-  ตลอดทั้งป
การศึกษา  

ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 
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 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ขอเสนอแนะ/ แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 

2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรงุ(กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

6. งบประมาณ 7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  ทุกคน(ทุกสายงาน) มี

ความรูความเขาใจใน
ระบบประกันคุณภาพ
ใหครบท้ัง 3 สวน 

คุณภาพของคณะ     
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 4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02) 
สรปุผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2554 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 

1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 

1.ขาดการจัดทําแบบ
รายงานการนําขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปให
ชัดเจน 
 

 คณะควรจัดทําแบบ
รายงานการนํา
ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปใหชัดเจน 

จัดทําแบบฟอรม
การรายงาน 

ไดแบบฟอรมการ
รายงาน 

มีการจัดทําแบบรายงาน
การนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะไปประกอบการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ของคณะ 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายแผนและ
บริหารความ
เสี่ยง 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1.การจัดทําประมวลการ
สอนยังขาดการแสดง
รูปแบบวิธีการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยาง
ชัดเจน 

 ในการจัดทําประมวล 
การสอน ควรแสดงถึง
รูปแบบ/เทคนิค/
วิธีการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญให
ชัดเจน แยกตามหัวขอ
หรือหนวยการเรียน 

สงเสริมใหอาจารย
จัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.
3-4) และแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5-6)  
ตามรูปแบบท่ี สกอ. 
กําหนด 

ทุกรายวิชามีการ
จัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา และ
แบบรายงานผล
การดําเนินการ
ของรายวิชาใน
ภาคการศึกษาท่ี
เปดสอน 

ทุกรายวิชามีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา 
และแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
ในภาคการศึกษาท่ีเปด
สอน 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

2.วิธีการวัดและ
ประเมินผลมีวิธีการที่ไม
หลากหลาย 

 ในการวัดและ
ประเมินผล ควรใช
วิธีการวัดและ
ประเมินตามสภาพ
จริงและใชวิธีการที่
หลากหลาย เชน 
ทดสอบ สังเกต 
สัมภาษณ ตรวจ
ผลงาน  

สงเสริมใหอาจารย
จัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.
3-4) และแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5-
6) ตามรูปแบบที่  
สกอ. กําหนด 

ทุกรายวิชามีการ
จัดทํา
รายละเอียดของ
รายวิชา และ
แบบรายงานผล
การดําเนินการ
ของรายวิชาใน
ภาคการศึกษาที่
เปดสอน 

ทุกรายวิชามีการ
จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา และแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชาในภาค
การศึกษาที่เปดสอน 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

3.การทําวิจัยในชั้นเรียน
ควรมีความหลายหลาย 

 คณะสงเสริมใหมี
การวิจัยในชั้นเรียน
และสังเคราะห
งานวิจัยในชั้นเรียน
ทั้งรายบุคคล ราย
กลุม และสาขา 

โครงการสนับสนุน
การทําวิจัยในชั้น
เรียนพัฒนาส่ือการ
เรียนรู  

มีอาจารยทํางาน
วิจัยในชั้นเรียน
อยางนอย 4 
ทาน 

มีอาจารยทํางานวิจัย
ในชั้นเรียน 3 เรื่อง 

100 10,000 ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

4.ขาดการจัดทําเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการ
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในขณะที่ทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ควรมีการจัดทํา
เอกสาร หลักฐาน
เก่ียวกับการ
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในขณะที่ 

จัดทําแบบรายงาน
ผลการดําเนินการ
ของรายวิชา  
(มคอ.5-6)  

ทุกรายวิชามีการ
จัดทําแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชาในภาค  

ทุกรายวิชามีการ
จัดทําแบบรายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชาในภาค
การศกึษาที่เปดสอน  

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

  ทํากิจกรรมการเรียน
การสอน อาจจะ
กําหนดลงในประมวล
การสอนในแตละ
รายวิชา 

 การศึกษาที่เปด
สอน 

    

5.ขาดการจัดทําแบบรายงาน
การนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคไปใชในการพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

 ควรมีการจัดทําแบบ
รายงานการนําผลการ
สํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประ 
สงคไปใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และ
ระบุใหชัดเจนใน
โครงการที่นําไป
พัฒนา 

จัดทําแบบรายงานการ
นําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคของคณะ
ไปใชในการทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และมี
การชี้แจงใหชัดเจนใน
โครงการ 

ไดแบบรายงานการ
นําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคของคณะ
ไปใชในการทํา
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

มีการจัดทําแบบรายงาน

การนําผลการสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงคของคณะไปใช

ในการทําโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียน

การสอน 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิชาการ 

6.ขาดการติดตาม ประเมินผล 
และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย
และบุคลากร 

 ควรมีการติดตาม 
ประเมินผล และนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากร 

จัดการประชุมหารือเพ่ือ
ประเมินผล และนําผล
มาปรับปรุงแผนพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร 

ไดแผนพัฒนา 
คณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯ 

มีการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรและมีการ

ประเมินผล และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

แผนพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากร 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02)รอบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.

งบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

7.ไมมีอาจารยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ควรศึกษาขอจํากัด
ตางๆ ท่ีเปน
อุปสรรคในการขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการ หาขอมูล
โดยการสัมภาษณ 
การระดมสมอง 
หรือชองทางการรับ
ฟงอื่นๆ  
ท้ังจากผูท่ียังไมมี
ตําแหนงทาง
วิชาการ และมี
ตําแหนงทาง
วิชาการแลว นํา
ขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห    
หาแนวทางขจัด
อุปสรรคตางๆ   

โครงการสงเสริมการ
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการและ 
ชํานาญการ  

 

-มีผูขอย่ืน
ประเมินการสอน
เพ่ือขอกําหนด
ตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย 
2 ทาน  
-ทราบปญหา 
และอุปสรรคใน
การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและ
ชํานาญการ 
-ไดแนวทางใน
การแกไขปญหา
และอุปสรรคใน
การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและ
ชํานาญการ 

มีผูย่ืนขอประเมินการ

สอน 3 ทาน 

100 100,000 ผูชวยคณบดี 
ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) รอบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ขาดกิจกรรมที่ฝกใหนิสิตมี
ความคดิในเชิงสรางสรรคหรือ
ทํางานเปนระบบ 

 ควรเพ่ิมกิจกรรม
เพ่ือฝกใหนิสิตมี
ความคดิในเชิง
สรางสรรคหรือ
ทํางานเปนระบบ 

สงเสริมใหนิสิตสง
โครงการเขารวมใน
โครงการตนกลาสีขาว 
เพ่ือฝกใหนิสิตคิดเชิง
สรางสรรคและทํางาน
เปนระบบ 

มีนิสิตสงโครงการเขา
รวมในโครงการ
ดังกลาว 

มีนิสิตสงโครงการเขา
รวมการแขงขัน
โครงงาน กลาใหม....
สรางสรรคชุมชน 
ระดับอุดมศึกษาของ
ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด  2 โครงงาน คือ
เกษตรอ่ิมทองสอนนอง
พอเพียง และโครงงาน
พริกผันชีวิต เพ่ือฝกให
นิสิตคิดเชิงสรางสรรค
และทํางานเปนระบบ 

100 - รองคณบดี 
ฝายพัฒนานิสิต 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
1.ขาดการวางรูปแบบการ
จัดเก็บองคความรูจากงานวิจัย
ของคณาจารย 

 ควรพิจารณาวางรูป 
แบบในการจดัเก็บ
ความรูจากงานวิจัยของ
คณาจารยใหเปน
หมวดหมู สืบคนงาย
เผยแพรใหประชาชน
ทั่วไปเขาถึงความรูดาน
เกษตรปลอดภัยและ
อาหารปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลองคความรู
จากงานวิจัย 

จํานวนฐานขอมูลบน
เว็บไซดจํานวน 1 
ฐานขอมูล  
ที่สืบคนงาย 
 

มีการจัดกิจกรรมการ
ปรับปรุงฐานขอมูลองค
ความรูจากงานวิจัย 
จํานวน 1 ฐานขอมูล 
อยูภายใต โครงการ
สงเสริมการสรางและ
เผยแพรงานวิจัย 

100 10,000 ผูชวยคณบด ี
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (ตอ) 

2.ขาดการพัฒนา
คณาจารย 
ใหสามารถบูรณาการ  
การเรียนการสอนเขากับ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 ควรพัฒนาคณาจารยให
สามารถปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน
ออกแบบการเรียนรูที่
บูรณาการ การเรียน
การสอนเขากับงานวิจัย
และบริการวิชาการ ที่
จะทําใหอาจารย
สามารถลดภาระเวลา
ในการสอนลง สามารถ
ทําวิจัยไดมากขึ้น นิสิตก็
จะไดพัฒนาทักษะใน
เชิงความคดิวิเคราะหได
ดีขึ้น โดยผานกระบวน 
การวิจัยรวมกับอาจารย 

โครงการสงเสริมการ
วิจัยรวม (นักวิจัย-
นิสิต) โดยออกแบบ
การเรียนการสอนใหมี
การนําผลการวิจัยและ
การบริการวิชาการมา
รวมกับการเรียนการ
สอนของนิสิต  

จํานวนรายวิชาท่ีมี
การระบุการนํา
ผลการวิจัยและ
บริการวิชาการ
ประยุกตใชในการ
เรียนการสอน
จํานวนอยางนอย 2 
รายวิชา และ
จํานวนนิสิตท่ีรวม
โครงการวิจัยอยาง
นอย 2 โครงการ 

จํานวนรายวิชาท่ีมี
การระบุการนํา
ผลการวิจัยและ
บริการวิชาการ
ประยุกตใชในการ
เรียนการสอนจํานวน 
3 รายวิชา และ
จํานวนนิสิตท่ีรวม
โครงการวิจัย 2 
โครงการ 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

3.ขาดผลงานวิจัย/ 
สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจด
สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร / 
ลิขสิทธ์ิ 

 ควรใหความรูแกคณา- 
จารยนิสิตรวมทัง้บุคลากร
ในเรื่องทรัพย สินทาง
ปญญาเพื่อกระ ตุน ให
เกิดการประดิษฐคิดคน
ผลงานที่นําไปสูการย่ืนขอ
คุมครองไดเปนจํานวน
มากในอนาคต 

โครงการใหความรูและ
ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา 
ทําในภาพรวม 
วิทยาเขต 

จํานวนผูเขารวม
อบรม (นิสิตและ
บุคลากร) จํานวน
อยางนอย 50 คน 

มีการจัดกิจกรรมให
ความรูและทุน
สนับสนุนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา 
ทําในภาพรวม 
วิทยาเขต มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 33 
คน 

100 10,000 ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) รอบปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
1.คณะขาดการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและ
ชุมชนเปาหมายในการ
บริการวิชาการ และควร
มุงเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน 

 ควรพิจารณากําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน
และชุมชนเปาหมาย
ในการบริการวิชาการ 
โดยมุงเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนอยางตอ เนื่อง
และย่ังยืน (เชื่อม โยง
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ของ 
สกอ. กับตัวบงชี้ท่ี 9 
ของ สมศ.) 

โครงการสํารวจความ
ตองการบริการ
วิชาการของชุมชนและ
ประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ 

รายชื่อโครงการท่ี
ชุมชนตองการให
คณะฯ ดําเนินการ 

มีกิจกรรมและเลม
รายงานสํารวจความ
ตองการบริการ
วิชาการของชุมชน
และประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ ท่ีมี
รายชื่อโครงการท่ี
ชุมชนตองการ 
จํานวน 1 เลม 

100 7,000 ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2.ขาดการประเมินผล
สําเร็จ ผลกระทบของ
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ท่ีสามารถนํามากําหนด 

 ควรประเมินผลสําเร็จ 
ผลกระทบของการบูร
ณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและ 

จัดประชุมฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
ของคณะฯ เพ่ือ
ประเมิน ผลสําเร็จ 
ผลกระทบของ 

รายงานการประชุม 
และแผนการ
ดําเนินงานของ 
ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

มีรายงานการประชุม 
และแผนการดําเนิน 
งานของฝายวิจัย และ
บริการวิชาการ 
จํานวน 4 เอกสาร 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ทิศทางการดําเนินงานของ
คณะไดในอนาคต 

 การวิจัย เพ่ือนํามา
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของคณะ
ตอไป 

การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
เพ่ือท่ีจะนํามา 
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1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (ตอ) 
   ปรับปรุงการดําเนิน 

งานและกําหนดทิศ 
ทางของคณะฯตอไป 

     

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

1.ควรรักษาบรรยากาศ
การทํางานใหคงไวซึ่ง
คานิยมหลัก “มุง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบ
สานสามัคคี มีคุณธรรม” 

 ควรสรางบรรยากาศ
การทํางานตาม
คานิยมหลัก “มุง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
สืบสานสามัคคี  
มีคุณธรรม” ให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

1.จัดทําปายคานิยม
หลักองคกร มก. 
2.ประชาสัมพันธ
คานิยมหลัก มก. 
3.สรางความรูความ
เขาใจในคานิยมหลัก 
มก. 

บุคลากรคณะ ทอ. 
ไดรับรูและเขาใจ
คานิยมหลัก มก. 
อยางท่ัวถึงอยาง
นอยรอยละ 70 
ของบุคลากร
ท้ังหมด 

มีการจัดทําปาย
คานิยมหลักองคกร 
มก. พรอมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธ สราง
ความรูความเขาใจ
ใหกับบุคลากร 

100 - คณบดี 

2.ขาดการพัฒนาบุคลา
การอยางตอเนื่องและขาด
แผนการเสริมสราง
ผูบริหารรุนใหม 

 1.ควรมีโครงการหรือ
กิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง 
เหมาะสมกับตําแหนง
งาน รวมท้ังตองมีแผน
ในการเสริมสราง
ผูบริหารรุนใหมเพ่ือ
ทดแทนหรือ
หมุนเวียนกันไดอยาง
ตอเนื่อง  

1.การสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรสู
ตําแหนงทางการ
บริหาร 
 

1.ไดแผนการสืบ
ทอดตําแหนง
ทางการบริหาร 
2.มีบุคลากรดาน
บริหารอยางนอย  
1 คนท่ีไดรับการ
สงเสริมพัฒนา
ทักษะดานการ
บริหาร 

คณบดีไดสงหัวหนา
สาขาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพเขารวม
การประชุมสภา
คณบดีเกษตร เพ่ือ
เปนเสริมสรางประสบ 
การณทางการบริหาร
ตอไป 

100 50,000 คณบดี 
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1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตอ) 

  2.มีระบบงานที่พัฒนา
ปรับปรุงขึ้นหลาย
ระบบ และไดจัดทํา
เปนคูมือเผยแพรใหถือ
ปฏิบัติคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ที่เปนกลไก
ขับเคล่ือนระบบงาน
เหลานี้ควรติดตาม
ตรวจสอบระบบ แกไข
ปรับปรุงใหมีความ
สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.จัดทําระบบกํากับ
การติดตามการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการฝาย
ตางๆ ตามวงจร
คุณภาพ 

1.ฝายตางๆ มีการ
ดําเนินงานครบตาม
วงจรคุณภาพ 

ฝายตางๆภายในคณะ
มีการดําเนินงานครบ
ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  ควรจัดลําดับความ 

สําคัญของคําของบ 
ประมาณ หมวด
ครุภัณฑ และการ
จัดซ้ือจัดจาง 
คํานึงถึงความ
โปรงใส เปนธรรม 
ในการจัดสรร 
เปดเผยขอมูล
ทางการ เงินและ
ส่ือสารทําความ
เขาใจกับบุคลากร
เปนประจํา 

จัดประชุมชี้แจง
เก่ียวกับคําขอ
งบประมาณให
บุคลากรรับทราบ
และเขาใจ 

มีการประชุม
ชี้แจงอยางนอยป
ละ 4 ครั้ง 

คณะจัดการประชุม
ชี้แจงเก่ียวกับคําขอ
งบประมาณให
บุคลากรรับทราบ
และเขาใจ 

100 - คณบดี 
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1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1.ขาดการสรางความ
เขาใจดานงานประกัน
คุณภาพใหกับบุคลากร
ทุกคน 

 ควรมุงเนนการเสริม 
สรางความรูความ
เขาใจดานประกัน
คุณภาพ(ใช
กระบวน การKM)
ใหกับบุคลากรทุก
คน นอกเหนือจากผู
ที่ปฏิบัติงานดานน้ี
โดยตรงเพื่อมุงสราง
วัฒนธรรมคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ประจําของทุกๆ คน 

การชี้แจงทําความ
เขาใจดานการ
ประกันคุณภาพของ
คณะ โดยการ
ประชุมรวมกับฝาย
ตางๆ 
และใหความรูดาน
งานประกันคุณภาพ
กับนิสิต 

บุคลากรและนิสิต
มีความรูความ
เขาใจดานการ
ประกันคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทําการชี้แจงทํา
ความเขาใจดานการ
ประกันคุณภาพของ
คณะ 
และทําการอบรม
ดานงานประกัน
คุณภาพใหกับผูนํา
นิสิต ในโครงการ
พัฒนาองคกรและ
ผูนํานิสิตคณะ ทอ. 
วันที่ 16-17 
พฤษภาคม 2556 

100 5,000 ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 
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1.จุดทีค่วรพัฒนา 2.ขอเสนอแนะ 3.แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

4.ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6.ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7.รอยละผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  ควรปรับปรุง
แผนงานประกัน
คุณภาพให
ครอบคลุม (1) การ
พัฒนาหรือการ
ควบคุมคุณภาพ (2) 
การตรวจ สอบ
คุณภาพ และ  
(3) การประเมิน
คุณภาพ การให
ความรูแกบุคลากร
ควรมีเปา ประสงค
ใหบุคลากร 
ทุกคน (ทุกสายงาน)    
มีความรูความเขาใจ
ในระบบประกัน
คุณภาพใหครบทั้ง 
3 สวน 

จัดทําการพัฒนา

ระบบและกลไกงาน

ประกันคุณภาพคณะ 

ใหครอบคลุมการ

พัฒนา ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ 

และชี้แจงทําความ

เขาใจดานการ

ประกันคุณภาพของ

คณะ 

ระบบงานประกัน

คุณภาพที่

ครอบคลุมทั้งการ

พัฒนา , การ

ตรวจสอบ

คุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

และทําการชี้แจง

ใหกับบุคลากรใน

คณะฯรับทราบ  

มีการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนา , การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมิน
คุณภาพ และทําการ
ชี้แจงใหกับบุคลากร
ในคณะฯ 

100 - ผูชวยคณบดี 
ฝายประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. มีแผนที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง กับวิสัยทัศน
สอดคลองกับที่ต้ังของคณะฯ ที่จะสงเสริมยุทธศาสตรของรัฐบาล สนับสนุนชุมชนในทองถ่ินและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

2. มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบทุกรายวิชาและหลักสูตร 
3. คณาจารยมีคุณวุฒิสูงอยูในวัยทํางานมีความสามัคคีและมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะฯ 
4. บุคลากรมีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมพฒันานิสิต 
5. มีกิจกรรมพฒันานิสิตและบริการวิชาการแกสงัคมทีห่ลากหลาย 
6. การตีพิมพผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
7. มีระบบสารสนเทศที่ดีสามารถใชในการบริหารและจัดการได 
8.  ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญเรื่อง การประกันคุณภาพภายในและนําระบบสารสนเทศ

มาใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดเปนอยางดี 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีระบบสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและเสียสละเพื่อ

สวนรวม เชน การพิจารณาความดีความชอบ การยกยองเชิดชูเกียรติ 
2. ควรเผยแพรประชาสัมพันธคณะฯ ผานสื่อตางๆ ใหทั่วถึง เชน โครงการ กจิกรรม บุคคลที่ไดรางวัล/

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
3. ควรเนนกิจกรรมทีเ่กิดจากการคิดสรางสรรคของนิสิตใหมากข้ึน 
4. การสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศที่มี Impact Factor เพิ่มมากข้ึน ดวย

การใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาสูสากล 
5. การพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

เชน โคขุนโพนยางคํา  ไกดํา  การแปรรูปผลิตผลเกษตร เปนตน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จํานวนนิสิตในแตละหลักสูตร 
2. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงวิชาการต้ังแตรองศาสตราจารยข้ึนไป 
3. จํานวนหอพักนิสิต 
4. การรวบรวมปญหา การวิเคราะหปญหา การใหคําปรึกษาแกนิสิตและการประเมินผลอยางเปนระบบ 
5. กิจกรรมที่จะทําใหเกิดอัตลักษณของนิสิต “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”ที่ชัดเจน 
6. การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ในการบูรณาการระหวางการวิจัยและการเรียนการสอน 
7. กิจกรรมที่จะกอเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก  
8. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับคณะฯ 
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  ขอเสนอแนะ 
1. จากวิสัยทัศนของคณะ ฯ ควรใหความหมายของคําวา “คณะช้ันนํา” และควรกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน  
2. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
3. การสงเสริมสนับสนุนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
4. ควรเพิ่มมาตรการการควบคุมดูแลดานความปลอดภัยของนิสิต 
5. จัดทําเปนคูมือใหคําแนะนําปรึกษาการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  
6. เสริมกจิกรรมที่จะพัฒนานิสิตใหเปนคนรุนใหมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
7. ทําความเขาใจและใหนิสิตมสีวนรวมมากข้ึนในการคิดและสรางสรรคกจิกรรมใหเกิดอัตลกัษณ อยางตอเน่ือง 
8. ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนแหลงทุนวิจัยภายนอกมาใหความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย  
9. ควร เ ช่ือ ม โ ยง ฐานข อมู ลก าร วิจั ยของ คณะฯแล ะฐ านข อ มู ล ขอ งสํ า นั ก วิ จั ย แล ะพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10. จัดต้ังศูนยความเปนเลิศทางวิชาการที่เปนเอกลักษณของคณะฯ 
11. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมเพิ่ม

มากข้ึนในทุกหลักสูตร  
12. ควรจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรความรูในการบริการวิชาการแกสังคม เชน สื่อวิดีทัศน แผนพับ เปนตน 
13. รวมมือกบัชุมชนในการทีจ่ะสืบคน/ ฟนฟู/สงเสริม/สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินทีเ่กี่ยวของกบั

คณะฯ เปนประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 
14. บูรณาการโครงการบริการวิขาการแกสังคม กิจกรรมนิสิตและงานวิจัย ในชุมชน ใหเปนโครงการตอเน่ือง และ

ย่ังยืน 
15. พัฒนาสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนในคณะฯ  
16. ควรมีการเตรียมความพรอมของผูบริหารรุนใหม  
17. ควรสรางระบบหรือกลไกในการแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก  

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 4 พันธกิจ รายละเอียดดังน้ี 

 ดานการผลิตบัณฑิต ได 3.60 คะแนน อยูในระดับ ดี 

 ดานการวิจัย ได 4.04 คะแนน อยูในระดับ ดี 

 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสงัคม ได 4.50 คะแนน อยูในระดับ ดี 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได 4.67 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีฐานขอมูล TQF  ( มคอ. 2  มคอ.3  มคอ.5 และมคอ.7) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีฐานขอมูลการประเมินการสอนของอาจารยที่มีประสิทธิภาพ 
3. KM งานวิจัยของคณะฯ 

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

5. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในงานประกันคุณภาพการศึกษา 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 216 
 

 ขอสังเกต 
1. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ และควรมีการอบรมการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและอาจารยที่มีความตองการใชเครื่องมือและครุภัณฑ 
2. ควรพิจารณาระบบการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ 
3. ควรช้ีแจงและทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปดสอน และการประกอบอาชีพในอนาคตของหลักสูตร

ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิตใหแกนิสิต 
4. ควรมีฐานขอมูลการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหบุคคลภายนอกไดใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี 
และตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบงช้ี  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. มีแผนที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง กับวิสัยทัศน

สอดคลองกับที่ต้ังของคณะฯ ที่จะสงเสริมยุทธศาสตรของรัฐบาล สนับสนุนชุมชนในทองถ่ินและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

  แนวทางเสริม 
-  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
  ขอเสนอแนะ 

1. จากวิสัยทัศนของคณะ ฯ ควรใหความหมายของคําวา “คณะช้ันนํา” และควรกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน  
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 - 

ขอสังเกต 
   - 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงช้ี พบวา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ 8 ตัวบงช้ี แล สมศ. 3 ตัวบงช้ี 
(สมศ. 3 และ สมศ. 4 ไมประเมินเน่ืองจากคณะยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไมมีหลักสูตรปริญญา
เอก) มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99         
ไดคุณภาพระดับ ดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรปุไดดังน้ี 

 จุดแขง็ 
1. มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบทุกรายวิชาและหลักสูตร 
2. คณาจารยในวัยทํางานมีความสามัคคีและมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะฯ 

 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีระบบสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและเสียสละเพื่อ
สวนรวม เชน การพิจารณาความดีความชอบ การยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จํานวนนิสิตในแตละหลักสูตร 
2. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงวิชาการต้ังแตรองศาสตราจารยข้ึนไป 
3. จํานวนหอพักนิสิตไมเพียงพอ  

 
  ขอเสนอแนะ 

1.  การประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
2. การสงเสริมสนับสนุนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
3. ควรเพิ่มมาตรการการควบคุมดูแลดานความปลอดภัยของนิสิต 

 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีฐานขอมูล TQF  ( มคอ. 2  มคอ.3  มคอ.5 และมคอ.7) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีฐานขอมูลการประเมินการสอนของอาจารยที่มีประสิทธิภาพ 

 
ขอสังเกต 
1. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ  
2. ควรมีระบบการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ 
3. ควรช้ีแจงและทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปดสอน และการประกอบอาชีพในอนาคตของหลักสูตร

ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิตใหแกนิสิต 
  
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี 
พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 3 ตัวบงช้ี          
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได
คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังน้ี  
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 จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมพฒันานิสิต 
2. มีกิจกรรมทีห่ลากหลาย 
3. ไดรับความรวมมอืจากนิสิต คณาจารย และชุมชนดี 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดการรวบรวมปญหา การวิเคราะหปญหา การใหคําปรกึษาแกนิสิต 
2. ขาดกิจกรรมที่จะทําใหเกิดอัตลกัษณของนิสิต “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”ที่ชัดเจน 
3. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรยัีงไมชัดเจน 

 

  ขอเสนอแนะ 
1. รวบรวมปญหาและคําปรึกษา จัดทําเปนคูมอืชีวิตนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยแจกจายใหแกนิสิตในแตละช้ัน

ป/แตละกรณี เพื่อนิสิตสามารถแกไขปญหาดวยตนเองในเบือ้งตน และอาจชวยนิสิตที่มปีญหาแตไมกลาหรือไม
ตองการมาขอคําปรกึษา เปนการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

2. กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมลักษณะเฉพาะที่จัดทุกป ควรเสริมกจิกรรมที่จะพฒันานิสิตใหเปนคนรุน
ใหมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

3. ทําความเขาใจและใหนิสิตมีสวนรวมมากข้ึนในการคิดและสรางสรรคกิจกรรมใหเกิดอัตลักษณ อยาง
ตอเน่ือง 

4. ควรกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมทีบ่งบอกถึงอัตลักษณที่จะไดจากกิจกรรมน้ันๆ  
5. จัดทําแบบประเมินผลระบบใหครอบคลมุกับระบบใหคําปรกึษาวิชาการระดับปรญิญาที่วางไว 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 
ขอสังเกต 
1. คณะสามารถจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจใหเปนที่สรางสรรคและบูรณากิจกรรมพัฒนานิสิต การเรียนการสอน 

และการวิจัยอยางเปนระบบได โดยกําหนดกลุมผูกอต้ังและควบคุมดูแล กําหนดสถานที่ต้ัง จัดหางบประมาณเริ่มตน 
จัดวิชาเลือกที่ใหนิสิตเลือกเรียนดานการบริหารจัดการธุรกิจ กฎ/กติกา/แนวปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยง ฯลฯ 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 3 ตัวบงช้ี และ สมศ. 3 ตัวบงช้ี 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ไดคุณภาพระดับดี   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ไดคุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. การตีพิมพผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
2. คณาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอยูในวัยทํางานที่มีความกระตือรือรนสูง 
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  แนวทางเสริม 
1. การสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศที่มี Impact Factor เพิ่มมากข้ึน ดวย

การใหรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาสูสากล 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การแสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอกจากแหลงทุนดานการวิจัย  
2. ขาดการ เ ช่ือมโยงฐานขอมูลการ วิจัยของคณะฯและฐานข อมูลของสํ า นัก วิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนแหลงทุนวิจัยภายนอกมาใหความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
2. ควร เ ช่ื อ ม โ ย ง ฐ านข อ มู ลก า ร วิ จั ย ขอ ง คณะ ฯแล ะฐ านข อ มู ลขอ งสํ า นั ก วิ จั ยแล ะพัฒ นา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. จัดต้ังศูนยความเปนเลิศทางวิชาการที่เปนเอกลักษณของคณะฯ 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. KM งานวิจัยของคณะฯ 

 

ขอสังเกต 
1. เครื่องมือและครุภัณฑที่ทันสมัย ควรมีการอบรมการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปด

โอกาสใหนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและอาจารยที่มีความตองการใชเครื่องมือและครุภัณฑ 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัว
บงช้ี พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร. มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัวบงช้ี 
และตัวบงช้ี สมศ. 4 ตัวบงช้ี ไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีที่ 18.1 และ 18.2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 
ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ไดคุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. การบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลาย 
 

  แนวทางเสริม 
1. การพัฒนาบริการวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ เชน โคขุนโพนยางคํา  

ไกดํา  การแปรรูปผลิตผลเกษตร เปนตน 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ในการบูรณาการระหวางการวิจัยและการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาโจทยวิจัยจากการบริการวิชาการแกสังคม 
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  ขอเสนอแนะ 
1. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมเพิ่ม

มากข้ึนในทุกหลักสูตร  
2. ควรจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรความรูในการบริการวิชาการแกสังคม เชน สื่อวิดีทัศน แผนพับ เปนตน 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 - 

ขอสังเกต 
1.  ควรมีฐานขอมูลการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหบุคคลภายนอกไดใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัว
บงช้ี พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี  
และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย  4.67 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย  4.67 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังน้ี 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กิจกรรมที่จะกอเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก ยังไมชัดเจน 
2. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมควรทาํไดในระดับคณะฯ 

 
  ขอเสนอแนะ 

1. รวมมือกบัชุมชนในการทีจ่ะสืบคน/ ฟนฟู/สงเสริม/สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินทีเ่กี่ยวของกบั
คณะฯ เปนประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

2. บูรณาการโครงการบริการวิขาการแกสังคม กจิกรรมนิสิตและงานวิจัย ในชุมชน ใหเปนโครงการตอเน่ือง 
และย่ังยืน 

3. จัดกิจกรรมใหเปนกิจกรรมรวมกันของบุคลากรและนิสิตใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสุนทรีย เพื่อ
นํามาสรางสรรคกจิกรรมดานการเกษตรนอกจากปลอดภัยแลวยังสามารถทําใหเกิดความสวยงาม ความสุขได เชน 
บริเวณรอบคณะฯหรือสภาพแวดลอมของฟารม เปนตน 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

ขอสังเกต 
- 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงช้ี 
พบวา พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 4 ตัวบงช้ี 
และ ตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1.  มีระบบสารสนเทศที่ดีสามารถใชในการบริหารและจัดการได 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีระบบหรือ กลไก เพื่อสรางแรงจงูใจใหบุคลากร สรางผลงานดีเดนอยางตอเน่ือง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการเตรียมความพรอมของผูบริหารรุนใหม  

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. มีการพฒันาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอสังเกต 
 - 
 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 
พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง 1 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได
คุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 222 
 

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรสรางระบบหรือกลไกในการแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ไดแก การเปดปริญญาโท

ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมที่สรางรายไดที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม เชน การ
จัดฝกอบรมระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ การจัดการรานคาของคณะฯ  (ภาพประกอบ) 

 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 
ขอสังเกต 

- 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 
ตัวบงช้ี พบวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี 
และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญเรื่อง การประกันคุณภาพภายในและนําระบบสารสนเทศมา

ใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดเปนอยางดี 
 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ขอเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ขอสังเกต 
 - 
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ภาคผนวก 

 ขอมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 
ลําดบั 

ที่ 
ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 48 48 
2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 40 40 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 6 6 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 2 2 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 0 0 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 0 0 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 0 0 
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 0 0 
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจงใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
0 0 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 6 6 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
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ลําดบั 
ที่ 

ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ครบถวน 
6 6 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 0 0 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 0 0 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
0 0 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป) 

6 6 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
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ลําดบั 
ที่ 

ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
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66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 
6 6 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
0 0 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 557 557 
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0 
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 550 550 
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 7 7 
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 7 7 
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 0 0 
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 0 0 
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 43 43 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 33 33 
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 10 10 
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา

หรือเทียบเทา 
43 43 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

0 0 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

20 20 
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100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 

23 23 

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

- - 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 41 41 
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 19 19 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 22 22 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 2 
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 1 
109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 1 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 0 0 
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 0 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0 0 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 0 
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 0 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0 0 

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 0 0 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 327.23 327.23 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 327.23 327.23 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 20 20 
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ

ใช Wi-Fi กับสถาบัน 
224 224 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.70 3.70 
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.71 3.71 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.81 3.81 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

4.29 4.29 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.29 4.29 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 110 110 
140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 109 109 
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 
86 86 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0 
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 0 
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 14 14 
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 
11,789.20 11,789.20 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 91 91 
150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 
151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 
152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
23 23 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.78 3.78 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 
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156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.78 3.78 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 23 23 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.78 3.78 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

0 0 

165 163 672 -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0 0 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0 0 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0 0 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท) 
0 0 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 0 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 0 0 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 
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178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือISหรือScopus(
จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

0 0 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 0 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 
187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 0 0 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.89 3.89 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.75 3.75 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80 

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภทกิจกรรม 7 7 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 2 2 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 2 2 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 1 1 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม   
   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 2 2 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
5 5 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 5 5 
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194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0 
195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 187,000 187,000 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 187,000 187,000 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 4,331,720.67 4,331,720.67 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,331,720.67 4,331,720.67 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 33 33 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 33 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 10 10 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 10 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

16 16 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 16 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 
5 5 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 5 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 
6 6 
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228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 6 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

10 10 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 10 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 0 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา) 
0 0 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 0 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 0 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 0 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 10 10 
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5 5 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 5 5 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0 
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260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 10 10 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 0 0 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 0 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย 

3 3 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.77 3.77 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.55 4.55 

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 19 19 
270   จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
20 20 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 16 16 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 4 4 
271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
14 14 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 14 14 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ 0 0 
272   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 1 1 

   - ดานการวิจัย 1 1 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 
   - ดานอ่ืนๆ 0 0 

273   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

0 0 

   - ดานการวิจัย 0 0 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม 0 0 
   - ดานอ่ืนๆ 0 0 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 9,266,790.00 9,266,790.00 
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 
286   คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน 5,039,926.22 5,039,926.22 

   - ปงบประมาณ 5,039,926.22 5,039,926.22 
   - ปการศึกษา - - 

287   คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 3,985,377.45 3,985,377.45 
288   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,410,308.41 2,410,308.41 
289   คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 141,456.00 141,456.00 
290   คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 5,292,481.28 5,292,481.28 

291   เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 241,486.33 241,486.33 
292   สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 3,985,377.45 3,985,377.45 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง

กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
  

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ   
280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 
  

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ   

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด   

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)   

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  

องคประกอบที่ 98  องคประกอบสํานักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด   
294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี   
295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร   
296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง   
297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญ่ีปุน   
298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ   
299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา   
300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน   
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301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู   
302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย   
303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว   
304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม   
305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ   
306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย   
307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ   
308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

ที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญ่ีปุนที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ลําดบั 
ที่ 

ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซีย
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

  

องคประกอบที่ 99  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย   
324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 
  

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

  

 

 

 คําสั่งแตงตั้งตางๆ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุกลู วัฒนสุข  ที่ปรกึษา 
๒. นายธีระยุทธ  จันทะนาม  ที่ปรกึษา 
๓. นายสิทธิชัย  ฮะทะโชติ  ที่ปรกึษา 
๔. นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล  คณบดี  
๕. นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ  รองคณบดีฝายบริหาร 
๖. นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
๗. นางจินตนา  ตะยวน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
๘. นางสาววิมลนันทน กันเกตุ   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
๙. นางสาวสุขุมาภรณ ศรีเผด็จ   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ 
๑๐. นายธนพร  ขจรผล   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
๑๑. นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ   ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
๑๒. นายศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช  หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
๑๓. นายเกรียงไกร พัทยากร  หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
๑๔. นางสาวโศรยา แสนเมือง  ตัวแทนสายวิชาการ 
๑๕. นางสาวอมรรัตน อุปพงศ   ตัวแทนสายสนับสนุน 
๑๖. นางสาวปทมุวดี ศรีประทุมวงศ  เลขานุการคณะ 
๑๗. นายภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต  เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
๑๘. นางสาวสรญา วิรงค   ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
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คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (๔/๒๕๕๕) 
๑. คณบดี       ที่ปรึกษา  
๒. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. นางสาวช่ืนจิต  แกวกัญญา     รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นายพิชาด   เขจรศาสตร    กรรมการ 
๗. นางสาวอริสรา  โพธ์ิสนาม    กรรมการ 
๘. นายจีระศักด์ิ   ฆองเดช     กรรมการ 
๙. นางสาวนิภาพร  เมษา     กรรมการ 
๑๐. นายโก   ยาลัย     กรรมการ 
๑๑. นายกสโมสรนิสิต      กรรมการ 
๑๒. เลขานุการสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๓. นายยุทธกร   พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินการโครงการเปดโลกทัศน เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณ 
ดานทรัพยากรเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  (๕/๒๕๕๕) 

๑. นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล   ที่ปรึกษา 
๒. นายศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช   ที่ปรึกษา 
๓. นายพิชาด   เขจรศาสตร   ประธานกรรมการ 
๔. นายธีระยุทธ  จันทะนาม   กรรมการ 
๕. นางสาวช่ืนจิต  แกวกัญญา   กรรมการ 
๖. นางสาวกรรณิการ  วงษพานิชย   กรรมการ 
๗. นายวัชรวิทย   มีหนองใหญ   กรรมการ 
๘. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน   กรรมการ 
๙. นายสิทธิชัย   ฮะทะโชติ   กรรมการ 
๑๐. นายภาคภูม ิ ตันเตชสาธิต   กรรมการ 
๑๑. นางปยมาศ  ผองแกว    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอัญชัน  ไตรธิเลน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (๘/๒๕๕๕) 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษา 
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   ที่ปรึกษา 
๓. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   ที่ปรึกษา 
๔. นางสาวกรรณิการ  วงษพานิชย   ประธาน 
๕. นายสุริยัณห    สุภาพวานิช   รองประธาน 
๖. นายสิทธิชัย   ฮะทะโชติ   คณะทํางานฝายประชาสัมพนัธ 
๗. นางปยมาศ   ผองแกว    คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 
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๘. นายยุทธกร   พรหมสาขา ณ สกลนคร  คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ 
๙. นายวัชรวิทย   มีหนองใหญ   คณะทํางานฝายแนะแนวการศึกษา 
๑๐. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน   คณะทํางานฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายรชา    เทพษร    คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธตางประเทศ 
๑๒. นางสาวภิญญารัตน  กงประโคน   คณะทํางานฝายวิเทศสัมพันธตางประเทศ 
๑๓. นางสาวอัญชัน  ไตรธิเลน   คณะทํางานและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฟารมสัตว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (๙/๒๕๕๕) 

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

 
คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (๑๒/๒๕๕๕) 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   ที่ปรึกษา 
๒. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ     กรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร     กรรมการ 
๕. หัวหนาฝายจัดการศึกษาและพัฒนานิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ กรรมการ 
๖. หัวหนาฝายจัดการศึกษาและพัฒนานิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 
๗. นางสาวหทัยกานต วินิจนัยภาค      กรรมการและเลขานุการ 

       
คณะกรรมการพัฒนานิสิต (๑๔/๒๕๕๕) 

๑. คณบดี       ที่ปรึกษา  
๒. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. นางสาวช่ืนจิต   แกวกัญญา    รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นายพิชาด   เขจรศาสตร    กรรมการ 
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๗. นางสาวอริสรา   โพธ์ิสนาม    กรรมการ 
๘. นายจีระศักด์ิ   ฆองเดช     กรรมการ 
๙. นางสาวนิภาพร เมษายน     กรรมการ 
๑๐. นายโก   ยาลัย     กรรมการ 
๑๑. นายกสโมสรนิสิต      กรรมการ 
๑๒. เลขานุการจากสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๓. นายยุทธกร   พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา (๑๕/๒๕๕๕)  
๑. คณบดี       ที่ปรึกษา  
๒. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต     ประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นางสาวช่ืนจิต   แกวกัญญา    กรรม 
๗. การ 
๘. นางสาวอริสรา   โพธ์ิสนาม    กรรมการ 
๙. นางสาวหทัยกานต   วินิจนัยภาค    กรรมการ 
๑๐. นายกสโมสรนิสิต      กรรมการ 
๑๑. เลขานุการสโมสรนิสิต     กรรมการ 
๑๒. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะทํางานจัดทําหนังสือแผนกลยุทธคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (๑๖/๒๕๕๕) 

๑. นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล    ที่ปรกึษา 
๒. นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ    ประธานคณะทํางาน 
๓. นางจินตนา  ตะยวน     รองประธานคณะทํางาน 
๔. นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย    คณะทํางาน 
๕. นางสาววิมลนันทน กันเกตุ     คณะทํางาน 
๖. นางสาวสุขุมาภรณ ศรีเผด็จ     คณะทํางาน 
๗. นายธนพร  ขจรผล     คณะทํางาน 
๘. นายศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช    คณะทํางาน 
๙. นายเกรียงไกร พัทยากร    คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวโศรยา แสนเมือง    คณะทํางาน 
๑๑. นางสาวปทมุวดี ศรีประทุมวงศ    คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๒. นายยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร   ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการทํางานโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย (๑๘/๒๕๕๕) 

๑. นางสาวอรอนงค   ฐาปนพันธนิติกุล    ที่ปรึกษาโครงการ 
๒. นางสาวพัชชา  เศรษฐากา    หัวหนาโครงการ 
๓. นายศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช    กรรมการ 
๔. นางสาววิมลนันทน กันเกตุ     กรรมการ 
๕. นางพรทิพย  ศรีมงคล     กรรมการ 
๖. นางสุรัสวดี   พรหมอยู    กรรมการ 
๗. นางสาวภิญญารัตน กงประโคน    กรรมการ 
๘. นางสาวสุขุมาภรณ   ศรีเผด็จ     กรรมการ 
๙. นางสาวอัญชัน   ไตรธิเลน    กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะทํางานฝายวิจัยและบริการวิชาการ (๑๙/๒๕๕๕) 

๑. นางสาวอรอนงค   ฐาปนพันธนิติกุล    ที่ปรึกษา  
๒. นางสาวสุขุมาภรณ   ศรีเผด็จ     ประธานกรรมการ 
๓. นางสุรัสวดี   พรหมอยู    รองประธานกรรมการ 
๔. นายศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช    กรรมการ 
๕. นายเกรียงไกร พัทยากร    กรรมการ 
๖. นางปยมาศ   ผองแกว     กรรมการ 
๗. นางอรัญญา   พรหมกูล    กรรมการ 
๘. นางอัมพร    ศรีคราม     กรรมการ 
๙. นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา    กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัญชัน   ไตรธิเลน    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวประภาพร คุณปญญา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารฝายวิจัยและบริการวิชาการ (๔๓/๒๕๕๕) 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธาน  
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๓. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๔. หัวหนาคณะทํางานสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ  กรรมการ 
๕. หัวหนาคณะทํางานสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวอาภรณ  ศรีมาตร     ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (๒๑/๒๕๕๕) 
๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง  รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  กรรมการ 
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๕. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ  กรรมการ 
๗. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
๘. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๙. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   กรรมการ 
๑๐. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๑๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการวิเคราะหความตองการทรัพยากรขับเคลื่อนกลยุทธ (๒๒/๒๕๕๕) 
๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง  กรรมการ 
๔. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   กรรมการ 
๖. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๗. นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง(การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) (๒๓/๒๕๕๕) 

๑. คณบดี      ที่ปรึกษา 
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   ที่ปรึกษา 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    ที่ปรึกษา 
๔. นางสาวกรรณิการ  วงษพานิชย   ประธาน 
๕. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน   คณะทํางาน 
๖. นางสาวภิญญารัตน กงประโคน   คณะทํางาน 
๗. นายภาคภูม ิ  ตันเตชสาธิต   คณะทํางาน 
๘. นายสิทธิชัย   ฮะทะโชติ   คณะทํางานและเลขานุการ 
๙. นางสาวหทัยกานต วินิจนัยภาค   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ (๔๕/๒๕๕๕) 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 
๒. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน    ประธาน 
๓. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต     คณะทํางาน 
๔. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง   คณะทํางาน   
๕. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     คณะทํางาน 
๖. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   คณะทํางาน 
๗. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    คณะทํางาน 
๘. นายยุทธกร   พรหมสาขา ณ สกลนคร   คณะทํางานและเลขานุการ 
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คณะทํางานโครงการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) (๒๗/๒๕๕๕) 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    ที่ปรึกษา 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
๔. นายวัชรวิทย  มิหนองใหญ    ประธาน 
๕. นางสาวกรรณิการ  วงษพานิชย    คณะทํางาน 
๖. นายธีระยุทธ  จันทะนาม    คณะทํางาน 
๗. นายพิชาด  เขจรศาสตร    คณะทํางาน 
๘. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน    คณะทํางาน 
๙. นายสิทธิชัย   ฮะทะโชติ    คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวภิญญารัตน กงประโคน    คณะทํางาน 
๑๑. นางปยมาศ  ผองแกว     คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวหทัยกานต วินิจนัยภาค    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการประเมินผลสําเร็จบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย (๓๑/๒๕๕๕) 
๑. คณบดี       ที่ปรึกษา  
๒. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     รองประธาน 
๔. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๕. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๖. นางสุรัสวดี   พรหมอยู    กรรมการ 
๗. นางปยมาศ   ผองแกว     กรรมการ 
๘. นางอรัญญา   พรหมกูล    กรรมการ 
๙. นางอัมพร    ศรีคราม     กรรมการ 
๑๐. นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา    กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาพร คุณปญญา    กรรมการและเลขานุการ 
 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (๓๔/๒๕๕๕) 
๑. นางสาวปานวาด พรหมดี     ประธานหลักสูตร 
๒. นายสุริยัณห  สุภาพวานิช    อาจารยประจําหลักสูตร 
๓. นายรชา  เทพษร     อาจารยประจําหลักสูตร 
๔. นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล    อาจารยประจําหลักสูตร 
๕. นางสาวช่ืนจิต  จันทจรูญพงษ    อาจารยประจําหลักสูตรและ 

เลขานุการ 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 242 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร) (๓๖/๒๕๕๕) 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ปรึกษา 
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    ที่ปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารยชัยรณงค คันธพนิต   ผูทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาตราจารยสุภาพร อิสริโยดม   ผูทรงคุณวุฒิ 
๕. นายวัชรวิทย   มิหนองใหญ   ประธานกรรมการ 
๖. นายพิชาด   เขจรศาสตร   กรรมการ 
๗. นายภานุวัฒน   คัมภีราวัฒน   กรรมการ 
๘. นายขุนพล   พงษมณี    กรรมการ 
๙. นางปยมาศ   ผองแกว    กรรมการและเลขานุการ 
 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (๓๗/๒๕๕๕) 
๑. นายวัชรวิทย  มีหนองใหญ    ประธานหลักสูตร 
๒. นายพิชาด  เขจรศาสตร    อาจารยประจําหลักสูตร 
๓. นายภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน    อาจารยประจําหลักสูตร 
๔. นายขุนพล  พงษมณี     อาจารยประจําหลักสูตร 
๕. นางปยมาศ  ผองแกว     อาจารยประจําหลักสูตรและ 

เลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (๔๖/๒๕๕๕) 
๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต     รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
๔. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
๕. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
๗. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๘. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๙. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (๑/๒๕๕๖) 
คณะกรรมการบริหารนโยบายการประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

๑. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธาน 
๒. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    รองประธาน 
๓. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต     กรรมการ 
๔. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง   กรรมการ 
๕. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
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๖. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
๗. ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๘. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๙. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๑๐. นางสาวลพัชรภรณ กาแกว     กรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
๑. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ    ประธาน 
๒. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ    กรรมการ 
๓. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร    กรรมการ 
๔. นางสาวอาภรณ  ศรีมาตร    กรรมการ 
๕. นายโก   ยาลัย    กรรมการ 
๖. นายยุทธกร   พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพรรณ แสงดาว    กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพร  คุณปญญา   กรรมการ 
๙. นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ   เลขานุการ 
๑๐. นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (๑๕/๒๕๕๖) 
๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริหารความเสี่ยง  กรรมการ 
๔. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๕. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ  
๗. หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ   กรรมการ 
๘. หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๙. เลขานุการคณะ     กรรมการ 
๑๐. ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวณัฐกฤตา วารีพิณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 ขอมูลการจัดอันดบั 

 ขอมูลอาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to teaching 

or research 
(รายชื่ออาจารย/นักวิจัยทีม่าสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล) 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาต)ิ 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 - - - - - - 
2       
3       

 

 ขอมูลอาจารยหรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เปนเวลาไมนอยกวา 
3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
No. List of lecturers/researchers  

to teaching or research 
(รายช่ืออาจารย/นักวิจัยที่ไปสอน 

หรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล) 

Institution 
internationally 

(ช่ือสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 Suriyan  Supapvanich csnsys@kuacth University  
Natural   

Resources and 
Life Sciences 

Austria Postharest 
Molecular  
Biology 

5 เดือน  

 ขอมูลบุคลากรประจําหรือพิเศษท่ีไมไดถือสัญชาติไทย (International Faculty Staff) (ไมรวม
บุคลากรแลกเปลี่ยน) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
No. Name 

(รายช่ือบุคลากร) 
Nationality 

สัญชาติ 
Full-time / Part-time Disciplines 

(สาขาวิชา) 
 -    

 ขอมูลบุคลากรท่ีมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําดานวิชาชพีแกนิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
No. Name  

(รายช่ือบุคลากรที่มีหนาที่ใหคําปรึกษา
และแนะนําดานวิชาชีพแกนิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหนง) 

Name  
(รายช่ือบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หนวยงานดานการใหคําปรึกษาและแนะนํา  

Position 
(ตําแหนง) 

1 - - - - 
2     
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 ขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students – Inbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ช่ือนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญา) 

Year 
(ช้ันป) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล)  

University 
(ช่ือสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Ms. Hani  
Kharismantari 

Bachelor   Agriculture haniaja@aol. 
com 

 

Sebelas Maret 
University 

Indonesia August - 
Septemper 
2012 

Miss.Phraphatsorn  
Ladwilaiwong 

Master of 
Science 

1 Agricultural 
Resource  

Agricultural 
Resource  

- - laos      1 

 

 ขอมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ชั้นป) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

-         

 ขอมูลนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีไมไดถือสัญชาติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไมรวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)  

No. Name 
(รายช่ือนิสิต) 

Nationality 
(สัญชาติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 
1 Mr.Kouangkhamdeng 

VONGXAY 
Laos Full-time Bachelor of Arts (Economics) Economics 

ระดับปริญญาโท 
1 Ms.Tran Hoai Thao Trang Vietnamese Full-time Agricultural and Resource Economic Economics 
 Miss.Phraphatsorn  

Ladwilaiwong 
Laos Full-time Agricultural Resource  Agricultural 

Resource  

ระดับปริญญาเอก 
 -     
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 ขอมูลทุนการศึกษาท่ีมีใหนิสิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูล
เปนภาษาอังกฤษ) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อทุน ประเภท จํานวน
เงินตอ
ทุน 

รอยละของ
จํานวนเงินที่
ไดรับเทียบ

กับ
คาลงทะเบียน

ตอป 

จํานวน
ผูรับ
ทุน 

จํานวน
เงินที่ให

ทุน
ทั้งหมด 

เปนทุนของ
มหาวิทยาลัย 

ใช ไมใช 

1 Supporting for Money  Supporting 5,000 18.12 4 20,000   

2 Supporting for Lunch Supporting 1,000 3.62 12 12,000   

3 Outstanding of Activity Supporting 3,000 10.87 6 18,000   

4 Outstanding of Faculty / University Supporting 5,000 18.12 2 10,000   

5 Excellence for English Supporting 5,000 18.12 3 15,000   

6 Excellence for Study Supporting 5,000 18.12 2 10,000   

7 First  Fee for Graduated Student Supporting 19,700 100 2 39,400   

8 Fee for Graduated Student Supporting 18,500 100 1 18,500   

9 Cost for Living for Graduated Student Supporting  62.83 1 24,000   

 ขอมูลผูรับทุนการศึกษาทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

ที่ ช่ือนิสิต อีเมล สาขาวิชา จํานวนเงินทุนที่
ไดรับรวมทั้งหมด 

คาลงทะเบีย
นเรียนตอป 

รอยละของจํานวน
เงินทุนที่ไดรับตอ

คาลงทะเบียนเรียน 

1 Miss Siriporn Keawlodla - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
2 Mr. Thanathorn Nunsa - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
3 Miss Namfon  Thula - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
4 Miss Sirirat Sriwiset - Agricultural Resources 5,000 25,200 19.84 
5 Miss Ungkana Dermkayom - Food Technology 1,000 30,000 3.33 
6 Miss Chuleeporn 

wajachob 
- Agricultural Resources 1,000 25,200 3.97 

7 Miss Mingkwan Lardnok - Food Technology 1,000 30,000 3.33 
8 Miss Kanchanaporn  

Nonthalun 
- Food Technology 1,000 30,000 3.33 

9 Miss Kanokwan Na 
Nakhon 

- 
Agricultural Resources 

                              
1,000  

                 
25,200  

3.97 

10 Miss Sureerat  
Phukongking 

- 
Food Technology 

                              
1,000  

                 
30,000  

3.33 
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ที่ ช่ือนิสิต อีเมล สาขาวิชา จํานวนเงินทุนที่
ไดรับรวมทั้งหมด 

คาลงทะเบีย
นเรียนตอป 

รอยละของจํานวน
เงินทุนที่ไดรับตอ

คาลงทะเบียนเรียน 

11 Miss Pornpimol Ukhadsri - Food Technology 1,000 30,000 3.33 
12 Miss Duangsuda Thurahay - Agricultural Resources 1,000 25,200 3.97 
13 Miss Sasithorn 

Wongthapha 
- Agricultural Resources 1,000 25,200 3.97 

14 Miss Sasithorn Arromsawa - Food Technology 1,000 30,000 3.33 
15 Miss Pitchayawee  

Boontor 
- Agricultural Resources 1,000 25,200 3.97 

16 Miss Chayanit Udom - Food Technology 1,000 30,000 3.33 
17 Mr. Pratya Srisook - Agricultural Resources 3,000 25,200 11.90 
18 Mr. Chaiya Sakoolsang - Agricultural Resources 3,000 25,200 11.90 
19 Mr.Kriengsak  Saengvichai - Agricultural Resources 3,000 25,200 11.90 
20 Mr.Chayanan  Nongyai - Agricultural Resources 3,000 25,200 11.90 
21 Miss Piromya  

Kingphairom 
- Food Technology 3,000 30,000 10.00 

22 Mr. Rangsan 
Kornchaiyaphum 

- Agricultural Resources 3,000 25,200 11.90 

23 Miss Siri-on Malai - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
24 Mr.Artthapon Phomlee - Agricultural Resources 5,000 25,200 19.84 
25 Miss Siri-on Mulmanee - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
26 Miss Natthawan 

Phonphan 
- Food Technology 5,000 30,000 16.67 

27 Mr. Arphiwat  Saeng  
U-bon 

- Food Technology 5,000 30,000 16.67 

28 Miss Thippawan Lhacom - Agricultural Resources 5,000 25,200 19.84 
29 Mr. Arnurat Reamsaen - Food Technology 5,000 30,000 16.67 
30 Miss Chonnicha Silaphong - Agricultural Resources 19,700 19,700 100.00 
31 Miss Phapatsorn 

Ladwilaiwong 
- Agricultural Resources 24,000 38,200 62.83 

32 Miss Khonkanok  
Phowpho 

- Agricultural Resources 38,200 38,200 100.00 

 

 บุคลากรประจําและพิเศษท่ีไดรับรางวัลนานาชาติท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย (Prolific Academic 
Experts) เชน Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) ชวงเวลาของขอมูล : สะสมต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 
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No. Expert Name Award Name Award received 
in 

Started at 
university 
in (year) 

Finished 
working at 
university 
in (year) 

Description 
of the award 

Link to 
the 

website 
where the 

award 
and 

award 
winner 

are 

1 Miss Kannika 
Wongpanit 

Best Presentation 
Award on 
cytological and 
molecular  
biology 

At the second 
congress of the 
Asian 
Association of 
Veterinary 
Anatomists 
Thailand 

12/9/2007 14/9/2007   

2 Miss Kannika 
Wongpanit 

Excellent 
Presentation 
Award 

At the Annual 
Meeting of the 
Society for 
Reproductive 
and 
Development 
Japan 

18/9/2008 20/9/2008   

3 Miss Kannika 
Wongpanit 

Excellent 
Presentation 
Award 

 At the 3rd 
congress of the  
Asian 
Association of  
Veterinary 
Anatomists 
Korea 

4/9/2009 6/9/2009   

 รายชื่อหนวยงานภายนอกท่ีตีพิมพผลงานวิจัยรวมกันในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus ต้ังแตป 
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไมรวมสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ) (ระบุขอมูล
เปนภาษาอังกฤษ) 
No. Corporation Name Type of Organization 

(Company, Association, …) 
Country Year Brief Description of 

one project 
1 - - - - - 
2      
3      
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 ขอมูลสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือ (International Research Collaborations) ในชวง 5 ป 
(2551 - 2555) ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
No
. 

List of institutions with a cooperation agreement 
(รายช่ือสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความรวมมือ*)  

Year 
(ป) 

1 Department of  Crop Sciences, Faculty of Agriculture, Putra 
University Malaysia 

Malaysia * Student exchange 2011 

2 Faculty of Bioscience and Bioengineering,  Univerisy  Technology 
Malaysia 

Malaysia * Student exchange 2012 

3 School of Biosciences, The University of Nottingham UK * the conducting 
collaborative 
research projects 

2013 

* the exchange of 
faculty and 
administrative staff 
and  
graduate and 
undergraduate 
students for research 
and teaching 
* the joint of a 
graduate program, 
the promoting 
collaboration  
in field of mutual 
interest 
* the exchange of 
academic information 
and materials 
* the promoting 
other academic co-
operation as 
mutually agreed 

4 Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo Japan * the conducting 
collaborative research 
projects 

2013 

* the exchange of faculty 
and administrative staff 
and  
graduate and 
undergraduate students 
for research and teaching 
* the joint of a graduate 
program, the promoting 
collaboration  
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No
. 

List of institutions with a cooperation agreement 
(รายช่ือสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความรวมมือ*)  

Year 
(ป) 

 

  

in field of mutual 
interest 

 

* the exchange of 
academic information 
and materials 
* the promoting other 
academic co-operation 
as mutually agreed 

*ความรวมมือ ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย โครงการงานวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ/ขอมูลทางการศึกษา โครงการรวมพัฒนาผูบริหาร 

 ขอมูลโครงการเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ช่ือโครงการ) 

Organization  
(ช่ือหนวยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

Agreement of Cooperation University of Leicester  England June 10, 2012 - 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกรระหวาง
ประเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555  
(ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ช่ือโครงการ) 

Organization  
(ช่ือหนวยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

- - - - - 
     

 โครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน หรืออนุรักษศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน (Community/Cultural Investment) 
ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการต้ังแตป 2551 - 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)  

1. โครงการท่ีมีเงินสนับสนุน 
No. Community Project Contribution 

Amount (Bath) 
Location of the 

Project 
Brief Description 

1 Project of N-RAI Club For Rural 
Development, Academic year 2554 

30,000 Ban Song Tao  
Tambon NaPeng, 
Kusumal district, 
Sakon Nakhon 
Province 

107 students and 5 
Lecturers are in this 
project. 18-19 Feb. 
2012 recondition of 
school 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555   หนา 251 
 

No. Community Project Contribution 
Amount (Bath) 

Location of the 
Project 

Brief Description 

2 Rice planting Custom Project 5th 20,000 Ban Nong Hoy, 
Muang District, 
Sakon Nakhon 
Province 

365 students are in 
this project for 
 Transplant rice 
seedlings 

2. โครงการท่ีไมมีเงินสนับสนุน 

No. Volunteering 
Projects 

 

Number of 
Student/Staff 

Involved 

Number of 
Hours Spent 

Location of 
the Project 

Brief 
Description 

Amount of 
National 
Minimum 

Hourly Wage 
 -      

 สถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปการศึกษา 2555 (ระบุ
ขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus 
 -    

 

 


