
คํานาํ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือหน่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
ที่เป็นหลักประกันในมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา        
เป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

คณะเกษตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้ประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 โดยแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน
อันเกิดจากผลการดําเนินงานของคณะเกษตร และหน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชา
เกษตรกลวิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาชีพแก่เกษตร และหน่วยงานที่ได้รับการโอนย้าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (เดิม) สถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (เดิม) สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (เดิม) ที่ได้แสดงในภาพรวมทั้ง 9 องค์ประกอบ ตลอดจน
วิเคราะห์ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง พร้อมท้ังผลการพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร เพ่ือรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายงานผลการประเมินภายใน ประจําปี พ.ศ. 2557 จะเป็นตัวบ่งช้ีระดับคุณภาพการบริหารงาน การ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะเกษตร อันจะ
เป็นหลักประกันความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะเกษตรได้อย่างชัดเจน 
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะเกษตร ผู้บริหารคณะเกษตร คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่อํานวยการ กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกให้       
การดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะเกษตรเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตร ที่ได้ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาการดําเนินงานของคณะเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร) 
คณบดีคณะเกษตร 

กันยายน  พ.ศ. 2557  
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บทนํา 
บทสรุปผู้บรหิาร 

 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่ึงในสี่คณะแรก โดยการโอนกิจการของกองวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์จากกรมเกษตรมาดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อแรก
ก่อต้ังมีช่ือว่าคณะเกษตรศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 
ตราไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2486 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2486  

 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูง

และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง 

 
คณะเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี

การดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ
ตัวบ่งช้ี สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ี 12,15) มีคะแนนผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียน 4.66 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก โดยด้านปัจจัยนําเข้า จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
และด้านผลผลิต จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับ ดี 

 
  ผลการประเมินตนเองของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 37     
ตัวบ่งช้ี (มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมิน 4.68 อยู่ในระดับดีมาก  ด้านกระบวนการ  จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี   มีผลการประเมิน 4.95    อยู่ในระดับ
ดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.32 อยู่ในระดับ ดี 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ียน 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยนําเข้า 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จํานวน 19  
ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียน 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านผลผลิต จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.33 ได้คะแนนระดับดี 
  
• ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 37 ตัวบ่งช้ี) ป.2 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ 

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  3.87 3.96 ดี ดี 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

องค์ประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.93 4.53 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.91 4.00 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.51 4.51 ดีมาก ดีมาก 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบ่งชี้) ป.3 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.51 4.73 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐาน ท่ี  2 ด้ านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

    

 ก  ด้ านธรรมา ภิบาลของการบ ริหารการ
อุดมศึกษา  

4.83 4.33 ดีมาก ดี 

 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.91 4.79 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.65 3.56 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.67 4.51 ดีมาก ดีมาก 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.83 4.82 ดีมาก ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน 4.83 4.51 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 5.00 4.50 ดีมาก ดี 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม 4.05 4.00 ดี ดี 
คะแนนภาพรวม 4.67 4.51 ดีมาก ดีมาก 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

    

1)   ด้านกายภาพ 4.00 5.00 ดี ดีมาก 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

2)   ด้านวิชาการ 4.70 4.37 ดีมาก ดี 
3)   ด้านการเงิน 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.94 4.38 ดีมาก ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.73 4.83 ดีมาก ดีมาก 
2)    ด้านการวิจัย 3.87 3.93 ดี ดี 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)    ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.67 4.51 ดีมาก ดีมาก 
  

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 29 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 
จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 0 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี
ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 1  ตัวบ่งช้ี ได้แก่   
สมศ.7 ผลงานวิชาการที่รับการรับรองคุณภาพ (เฉพาะกรณีที่มีตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 
 

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะเกษตร มีจุดแข็ง และจุดที่ควร
พัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

หัวข้อ ประเมินตนเอง กรรมการ 
จุดแข็ง 1 .  คณะเกษตร  มีจํ านวนหลักสูตรสู งถึ ง  

29 หลักสูตร และ มีการใช้หลักสูตรร่วมกันกับ
คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 6 หลักสูตร 
ทําให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นแนวปฏิบัติที่น่ายก
ย่องในการจัดการหลักสูตร 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข้งและมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือกับนิสิต 
3. คณาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพและความ
เ ช่ียวชาญ  ในการวิจัยสูง  สามารถพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและวิชาชีพ และสามารถหา
แหล่งทุนและได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ทั้ง

1 .  คณะเ ป็นสถา บัน เ ก่ าแก่  มี
ช่ือเสียง มีผลการดําเนินงานเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. มีคณาจารย์อาวุโส และมีผลงาน
ทางวิชาการด้านการเกษตร จนมี
ช่ื อ เ สี ย ง เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณะมีจุดเด่นที่เป็นเสาหลักของ
ประเทศในด้านการเกษตรและครัว
โลก 
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หัวข้อ ประเมินตนเอง กรรมการ 

4. คณะเกษตรมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และมีการยื่นจดทะเบียน
จํานวนมาก 
5. คณะเกษตรมีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณะชนผ่าน สื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบใน
เชิงรุก 
6. มีผลการดําเนินงานการให้บริการวิชาการ
ด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศ  
7. มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการเช่น ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์(E-office) หรือการดําเนินการ
ประชุมคณะ กรรมการประจาํคณะ โดยใช้
ระบบ (E-meeting)                                  
8. ผู้บริหารมีการบริหารการเงินอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้  โดยมีการรายงานการเงิน
ของคณะและรายงานกองทุนคณะเกษตร ต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกเดือน 
9. บุคลากรคณะเกษตรให้ความสนใจและ
ความสําคัญต่อระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และนํางานประกันคุณภาพเป็นส่วน
ห น่ึ ง ในก า ร ดํ า เ นิ น ง านจึ งทํ า ใ ห้ ผลก า ร
ดําเนินงานในปีที่ผ่านของคณะเกษตรเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา และภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง - 1. ควรมีการติดตามเฝ้าระวังการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร จั ด อั น ดั บ
สาขาวิชา (Agriculture and 
Forestry) 

จุดที่ควรพัฒนา 1. การพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิ ช าก า ร ร ะ ดับ รอ งศ าสต ร าจ า ร ย์  และ
ศาสตราจารย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดให้  

1. ควรดําเนินการจัดทําแผน  
กล ยุท ธ์ฉ บับ ใหม่ ที่ ค รอบคลุ ม
โครงสร้างองค์กรให้ครบทุกพันธกิจ 
 
2. ควรปรับปรุงระบบการกํากับ
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หัวข้อ ประเมินตนเอง กรรมการ 

3. การดําเนินงานทางด้านประกัน
คุณภาพของคณะ ยังขาดความ
เข้าใจในเกณฑ์การประเมินในบาง
ประเด็น ทําให้ผลการพัฒนาและ
ปรับปรุงไม่สะท้อนถึงการพัฒนา
และปรับปรุงที่ดี 

แนวปฏิบัติที่ดี 1. คณะมีการช่วยเหลือนิสิตในด้านการศึกษา
ผ่านโครงการสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานที่
ดําเนินการ โดยคณาจารย์ที่สอนในรายวิชา
พ้ืนฐานน้ันๆ 
2. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละ
สาขาวิชาและหลักสูตร ในการจัดกิจกรรม
ศึกษา    ดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้นิสิตได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพที่เรียนมาก
ย่ิงขึ้น 
3. มีการเชิดชูผู้ทําคุณประโยชน์ต่อคณะเกษตร
และการพัฒนาการเกษตรของไทย โดยผสาน
ร่วมกับเอกลักษณ์ของคณะเกษตร (โล่รวงทอง
เกียรติคุณ) 
 

- 

ข้อเสนอแนะ - 1. ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับ
ใหม่ ควรบูรณาการข้อมูลนําเข้าที่
สําคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวม
ห น่ ว ย ง า น ใ ห ม่ )  ม า เ ป็ น
องค์ประกอบการจัดการศึกษา 
SWOT ตนเอง และเขียนแผน  
กลยุทธ์ นําสู่การจัดแผนที่กลยุทธ์ 
strategic map และแปลงแผนกล
ยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงาน มีการ
ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน โดยการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่ เข้าได้ง่ายและ
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือให้
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
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หัวข้อ ประเมินตนเอง กรรมการ 

2. คณะควรมีระบบกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานที่
ม อบหมาย  ใ น รู ป แบบที่ เ ป็ น
ทางการและเป็นที่ยอมรับ โดยเร่ิม
ใช้กับกลุ่มผู้บริหาร / หัวหน้างาน 
3. คณะควรมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจนในการติดตามกํากับการ
ดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน อีกทั้ง
ต้องทําความเข้าใจ และมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเกณฑ์ใหม่ที่
กําลังจะดําเนินงานในปีหน้า 

ข้ อ เ สนอแนะ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย 

 - 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใน
ด้านทรัพยากรเก้ือหนุน เพ่ือให้การ
บริหารจัดการโครงสร้างใหม่ของ
คณะมีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็ง 

 
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว ให้นําเสนอทั้ง 2 ส่วน 



บทท่ี 1 2

ข้อมูลพื้นฐานของคณะเกษตร 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา 
 
• สถานที่ต้ัง 

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900 
วิทยาเขต : บางเขน 
โทรศัพท์: 0-2579-0588 
โทรสาร :  0-2579-6152 
Website : www.agr.ku.ac.th 

 
 

• ตราประจําคณะเกษตร 

 

   ตราประจํ าคณะเกษตร  ประกอบด้วย  ตราประ จํา
มหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง 
ล้อมรอบด้วยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า 
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ .๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็น
ช้ันนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 
2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง และมีข้อความว่า คณะ
เกษตร อยู่ใต้ตราประจํามหาวิทยาลัย 

 
• สีประจําหน่วยงาน 

 สีเหลือง ข้าวโพด 
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• ประวัติความเปน็นมาโดยย่อ  

วิทยาลัย
เมื่อแรกก
โดยแบ่งกิ
ปริญญาโ

คณะเกษ
เกษตรศาสตร์
ก่อต้ังมีช่ือว่าค
กิจการออกเป็
โท  

ษตร เป็นหน่ึง
ร์จากกรมเกษ
คณะเกษตรศ
ป็น 5 แผนก 

ในสี่คณะแร
ษตร มาดําเนิน
ศาสตร์  ตาม
วันที่ 16 พฤษ

กในมหาวิทย
นการ ตามพระ
พระราชกฤษ
ษภาคม พ.ศ.

ยาลัยเกษตรศ
ะราชบัญญัติม
ษฎีกา จัดแบ่ง
2499 คณะ

ศาสตร์ โดยก
มหาวิทยาลัยเก
งคณะในมหา
เกษตรศาสตร

การโอนกิจก
กษตรศาสตร์ 
าวิทยาลัยเกษ
ร์ได้เร่ิมเปิดสอ

ารของกอง
พ.ศ. 2486 
ษตรศาสตร์ 
อนหลักสูตร

มีนาคม พ
แผนกวิช

วันที่ 1 
พ.ศ. 2509 
ชา 

มีนาคม พ.ศ
ได้เปลี่ยนช่ือ

ศ. 2509 ได้
อคณะกสิกรรม

ด้มีพระราชกฤ
มและสัตวบาล

ฤษฎีกาจัดแบ่
ล เป็น คณะเก

งคณะในมหา
กษตรและแบ่

าวิทยาลัย แล
บ่งส่วนราชการ

ละในวันที่ 9 
รใหม่เป็น 8 

วันที่ 12 
ส่ วน ร า
มหาวิทย
ในทุกคณ
คณะด้วย
ศึกษาศา
นายกรัฐ
ภาควิชา
ศาสตร์ โ

พ.ศ. 251
พฤษภาคม พ
ชการ ในมห

ยาลัยเกษตรศ
ณะ และเริ่มจัด
ย และในปีนี้ไ
สตร์แทน โดย
มนตรีเรื่อง ก
กีฏวิทยาและ
โดยจัดต้ังเป็น 

11 ได้เปลี่ยนห
พ.ศ. 2512 
หา วิทยาลั ย
ศาสตร์ โดยเป
ดต้ังส่วนราชก
ด้ย้ายแผนกวิ
ยเรียกใหม่เป็น
การแบ่งส่วนร
โรคพืชออกจ
2 ภาควิชาให

หลักสูตรปริญ
มีประกาศสํา

ย  เ กษตรศ
ปลี่ยนจากการ
การที่เรียกว่า
วิชาเกษตรนิเท
น ภาควิชาอา
ราชการในมห
ากกันและต้ัง
หม่ คือ ภาควิช

ญญาตรีจาก 
านักนายกรัฐม
าสต ร์ และแ
รเรียกช่ือแผน
สํานักงานเลข
ทศจากคณะเก
าชีวศึกษา ต่อม
หาวิทยาลัยเก
งเป็นภาควิชา
ชาพืชไร่นา กั

5 ปี เป็นหลัก
มนตรีเร่ืองกา
แ บ่ งภาค วิ ช
นกวิชาเป็นภา
ขานุการให้สัง
กษตรไปสังกัด
มาในวันที่ 13
ษตรศาสตร์ ล
กีฏวิทยา ภา
ับ ภาควิชาพืช

กสูตร 4 ปี เช
รแบ่ง
ช า ใ น
ควิชา
กัดอยู่
ดคณะ
3 ตุลาคม พ.ศ
ลงวันที่ 2 ตุล
ควิชาโรคพืช
ชสวน  

ช่นในปัจจุบัน

ศ. 2518 มีปร
ลาคม พ.ศ. 25
 และยุบเลิกภ

น ต่อมา ใน

ะกาศสํานัก
518 ได้แยก
ภาควิชาพืช

 
สาขาปฐ
กําแพงแ

พ.ศ. 2521 ค
พีวิทยา เป็นต
สน จังหวัดนค

คณะเกษตรได้
ต้นมา และต
ครปฐม  

้เริ่มดําเนินกา
ต่อมาในปี พ.

รสอนหลักสตู
ศ. 2522 ไ

ตรปริญญาเอก
ได้เริ่มดําเนินกิ

กเป็นครั้งแรก
กิจกรรมการเ

ก ใน สาขากีฏ
เรียนการสอน

ฏวิทยา และ 
นที่วิทยาเขต

 
ลงวันที่ 2
สังกัดคณ
2527 มี
2527 ล
ดังน้ันคณ

พ.ศ. 2523 ไ
23 พฤษภาคม
ณะอุตสาหกรร
มีประกาศทบว
งวันที่ 7 กุม

ณะเกษตรจึงมี

ด้มีประกาศสํ
ม พ.ศ. 2523
รมเกษตร โดย
วงมหาวิทยาล
ภาพันธ์ พ.ศ. 
ภาควิชาทั้งห

สํานักนายกรัฐ
 คณะเกษตรไ
ยต้ังช่ือใหม่เป็
ลัยเรื่อง การแ

2527 ได้กํ
มด 9 ภาควิช

ฐมนตรี เรื่องก
ไม่มีภาควิชาวิ
ปน ภาควิชาวิท
แบ่งส่วนราชก
าหนดให้มีภาค

ชา มาจนถึงปัจ

การแบ่งส่วนร
วิทยาศาสตร์ก
ทยาศาสตร์แล
การในมหาวิท
ควิชาส่งเสริม
จจุบัน 

ราชการในมห
การอาหาร โด
ละเทคโนโลยี
ยาลัยเกษตรศ
และนิเทศศาส

หาวิทยาลัยเกษ
ดยย้ายจากคณ
การอาหาร ต
ศาสตร์ (ฉบับ
สตร์เกษตรใน

ษตรศาสตร์ 
ณะเกษตรไป
ต่อมา พ.ศ. 
ที่ 3) พ.ศ. 
คณะเกษตร 

 
ภายใต้สัง
สังกัด คณ
สถาบันค้
หน้าที่เกี
อัตรากําล
และมหา
คณบดีคณ
ได้แก่ สํา
คณะเกษ

คณะเกษตรไ
ังกัดคณะเกษ
ณะเกษตร แล
ค้นคว้าและพัฒ
ก่ียวกับราชกา
ลัง บุคลากร 
าวิทยาลัยเกษ
ณะเกษตร มีห
านักงานเลขา
ษตร  ขณะเดีย

ด้รับการโอนศู
ษตร  โดยในปี
ละเมื่อวันที่ 24
ฒนาระบบนิเว
ารของสถาบั
และเงินงบปร
ตรศาสตร์ ได้
หน้าที่ดําเนินก
นุการ ศูนย์วิ
ยวกัน มหาวิท

ศูนย์และสถาบ
ปพ.ศ. 2553 ไ
4 กันยายน พ
วศเกษตร ต้ัง
ันค้นคว้าแล
ระมาณของสถ
้มีคําสั่งที่ 39
การเพ่ือรับโอน
จัยระบบนิเวศ
ทยาลัยเกษตร

บันค้นคว้าต่า
ได้รับโอนศูนย
พ.ศ.2556ได้มี
แต่วันที่ 1 พฤ
ะพัฒนาระบ
ถาบันค้นคว้า
923/2556 ล
นหน่วยงานใน
ศเกษตร สถา
รศาสตร์ ได้มีค

ง ๆ จากมหา
ย์วิจัยและพัฒ
มีประกาศสภา
ฤศจิกายน พ.
บนิเวศเกษต

าและพัฒนาระ
ลงวันที่ 28 พ
นสังกัดสถาบัน
านีวิจัยดอยปุ
คําสั่งที่ 392

วิทยาลัยเกษต
ฒนาอาชีพแก่เ
ามหาวิทยาลัย
ศ.2556 เป็น

ตร และบรรด
ะบบนิเวศเกษ
พฤศจิกายน พ
นค้นคว้าและ
ย และ สถานี

22/2556 ลง

ตรศาสตร์เพ่ือ
เกษตร จังหวั
ยเกษตรศาสต
ต้นไป และให้
ดากิจการ ทรั
ษตร เป็นของ
พ.ศ.2556 ม
พัฒนาระบบน

นีวิจัยเพชรบูร
งวันที่ 28 พ

อการบริหาร
วัดลพบุรี มา
ร์ ให้ยุบเลิก

ห้โอนอํานาจ
รัพย์สิน หน้ี 
คณะเกษตร 
อบหมายให้
นิเวศเกษตร 
รณ์ ไปสังกัด 
พฤศจิกายน 

รายงานผลการประเมินคณุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 25556 คณะเกษตร 
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 1. สถานีวิจัยดอยปุย 
 2. สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 
 3. สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) 
 4. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
 5. สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 
 6. สถานีวิจัยปากช่อง 
 7. สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
 8. ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 
 9. สํานักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
 10. สํานักงานเลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
 11. สถานีวิจัยทับกวาง 
 
รายนามคณบดีคณะเกษตรและวาระที่ดํารงตําแหน่ง 
 

ลําดับที ่ ปีที่ดํารงตาํแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 2488-2491 พระช่วงศิลปการ 
2 2491-2498 หลวงอิงคศรีกสิการ (นายอินทรี จันทรสถิตย์) 
3 2498-2499 หลวงสมานวนกิจ 
4 2499-2509 ศาสตราจารย์ จรัด สุนทรสิงห์ 
5 2509-2511 ศาสตราจารย์ บรรเจิด คติการ 
6 2511-2512 ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ 
7 2512-2513 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ.นคร 
8 2513-2517 ศาสตราจารย์ ปวิณ ปุณศรี 
9 2517-2521 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด บุญซึ่ง 
10 2521-2525 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ 
11 2525-2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน ย่ิงชล 
12 2529-2537 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ วังใน 
13 2537-2541 ศาสตราจารย์ ดร.เจิรญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์ 
14 2541-2545 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา 
15 2545-2549 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ สมมาตย์ 
16 2549-2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ 
17 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก 
 
• ปรัชญา/ปณิธาน 

มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

• วิสัยทัศน์ 
องค์การ การเรียนรู้ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยด้านการเกษตร ช้ันนําของภูมิภาค 
 

• พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการเกษตรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ 
2. สั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ

ชุมชนอย่างย่ังยืน 
3. สร้างเสริมงานวิจัย และองค์ความรู้ที่มีความสําคัญเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ

กําหนดนโยบายของประเทศ 
4. ให้บริการวิชาการ และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรในระดับ

นานาชาติ 
5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการสืบสานประเพณีอันดีของชาติ 

 
• เป้าหมาย 

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และสามารถช้ีนําในการกําหนดนโยบายของประเทศ 
4. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 
5. เครือข่ายความร่วมมือที่เสริมสร้างความยอมรับในระดับภูมิภาค และความเข้มแข็งทางวิชาการ/วิชาชีพ 
6. องค์การที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 



1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างของคณะเกษตร 
 
 
 

คณะเกษตร  
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ภาควิชา 
กีฏวิทยา 

ภาควิชา 
เกษตรกลวิธาน 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชา 
โรคพืช 

ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

ภาควิชา 
พืชไร่นา 

ภาควิชา 
สัตวบาล 

ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

ภาควิชา 
พืชสวน 

ภาควิชาส่งเสริม 
และนิเทศศาสตร์เกษตร 

สํานักงานเลขานุการ 
คณะ 

งานบริการ
การศึกษา

งานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล

งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน 

หมายเหตุ : 1.           หน่วยงานที่ปรับโครงสร้างใหม่ 
              2.  ระหว่างเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        พิจารณาอนุมัติปรับโครงการ 

รายงานผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 คณะเกษตร 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะเกษตร คณบดีคณะเกษตร คณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะเกษตร 

หัวหน้า 
ภาควิชากีฏวิทยา 

หัวหน้า 
ภาควิชา 

เกษตรกลวิธาน 

หัวหน้า
ภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ 

หัวหน้า
ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชไร่นา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชสวน 

หัวหน้า
ภาควิชาส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

หัวหน้า
ภาควิชา 
สัตวบาล 

หัวหน้า
ภาควิชา 
โรคพืช 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

หัวหน้า 
ภาควิชากีฏวิทยา 

หัวหน้า 
ภาควิชา 

เกษตรกลวิธาน 

หัวหน้า
ภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ 

หัวหน้า
ภาควิชา 
ปฐพีวิทยา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชไร่นา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พืชสวน 

หัวหน้า
ภาควิชาส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

หัวหน้า
ภาควิชา 
สัตวบาล 

หัวหน้า
ภาควิชา 
โรคพืช 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้า
ศูนย์ชนบทศึกษา 



1.4 ราายนามผู้บริหาร คณะกรรมมการประจําคคณะ และคณณะกรรมการบบริหารคณะ 

 
คณะกรร

คณบดีคณะ
รมการชุดต่างๆ

ะเกษตรคนปั
ๆ ดังน้ี 

ปัจจุบันได้เข้้ารับตําแหนน่ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมม 2556 และะได้แต่งต้ัง
• รายนามผู้บริหาร 

ผู้้ช่วยศาสตราจจารย์ ดร.สุดสสายสิน แก้วเรืรือง 

ผู้้ช่วยศาสตราจจารย์ ดร.ศกรร คุณวุฒิฤทธิรรณ 

รองคคณบดีฝ่ายวิชชาการ 

รอองคณบดีฝ่ายวิวิจัย 

อาจารย์สุจิตตา เรอืองรัศมี 
รองคณบบดีฝ่ายประกนันคุณภาพ 

รายงาน

ผู้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเเขตต์  นาคะเสถยีร 

นผลการประเมิน

คคณบดีคณะเกกษตร 

 

 

 

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดดร.พัชรียา บุญญกอแก้ว 

นภายใน ปีการ
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ศึกษา 2556 คณ

ผู้ช่วยศาส
รองคณบดีฝ่

ตราจารย์ ดร
ายส่งเสริมงาน

.พนามาศ  ตรี
นวิจัยและบริ

รีวรรณกุล    
การวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย์ ดร.ดลฤดี ใจจสทุธ์ิ 
รรองคณบดีฝ่ายยวิเทศสัมพันธธ์ 

รองคณบดีฝฝ่ายบริหาร 

 

 

 

ณะเกษตร 



  
อาจารย์ ดร.อุดมศักด์ิ เลิศสชุาตวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  
อาจารย์ ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

อาจารย์ ดร.ภัศจี คงศีล อาจารย์ ดร.ทรงยศ โชติชุติมา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
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• รายนามคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร 
คณบดีคณะเกษตร 

   
อาจารย์ ดร.เอกวัต  วิถีประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา 

  
อาจารย์สาวิตรี  พังงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 

หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  กิตติภาดากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ พิชกรรม 

หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
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อาจารย์ ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ทองดีเลิศหัวหน้า

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หัวหน้าภาควิชาโรคพืช 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ 

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กรรมการฯ  ผูแ้ทนอาจารย์ประจํา 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ เที่ยงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว 

กรรมการฯ  ผูแ้ทนอาจารย์ประจํา เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะเกษตร 
 

• รายนามคณะกรรมการฝ่ายต่างของของคณะเกษตร 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะเกษตร 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร ที่ปรึกษา 
2 อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี ประธานกรรมการ 
3 อาจารย์ ดร.รัชฎาวรรณ  เงินกลั่น กรรมการ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์  สายสุนทร กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ  ดวงปัญญา กรรมการ 
6 อาจารย์ ดร.เพชรดา  ปินใจ กรรมการ 
7 อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์  เลิศมงคล กรรมการ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา  มีนะกนิษฐ กรรมการ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส  เขียวขํา กรรมการ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  ศรีสุวรรณ กรรมการ 
11 อาจารย์ ดร.วิริยา  ลุ้งใหญ่ กรรมการ 
12 นายบําเพ็ญ  ไชยชนะ กรรมการ 
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13 นางสาวมณฑิรา  พรับจีน กรรมการ 
14 นางสาวเกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล กรรมการ 
15 นายบัณฑิต  ชมไชย กรรมการ 
16 นางสาวนิพัทธ์ฌา  พอบขุนทด กรรมการ 
17 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร 
1 คณบดีคณะเกษตร ที่ปรึกษา 
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา 
4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 
5 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
6 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา 
7 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
8 อาจารย์ ดร.อธิราช  หนูสีดํา กรรมการ 
9 อาจารย์ ดร.รักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ กรรมการ 
10 อาจารย์วัลภา  ทองเนียม กรรมการ 
11 อาจารย์ ดร.วิทยา  จินดาหลวง กรรมการ 
12 อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์  เลิศมงคล กรรมการ 
13 อาจารย์ ดร.เจนจิรา  ชุมพูคํา กรรมการ 
14 อาจารย์ ดร.ปัฐวิภา  สงกุมาร กรรมการ 
15 นายสัตวแพทย์ ดร.สโรช  แก้วมณี กรรมการ 
16 อาจารย์ ดร.เมตตา  เชยสมบัติ กรรมการ 
17 นายวิชาญ  ย่ังยืน กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 
1 คณบดีคณะเกษตร ที่ปรึกษา 
2 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ที่ปรึกษา 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ  สโรบล ที่ปรึกษา 
4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประธานกรรมการ 
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยภูมิ  บัญชาศักด์ิ กรรมการ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภิฌา  ธนะจิตต์ กรรมการ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  กิตติภาดากุล กรรมการ 
8 อาจารย์ ดร.รักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ กรรมการ 
9 อาจารย์ ดร.เบญจคุณ  แสงทองพราว กรรมการ 
10 อาจารย์ ดร.ศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ 
11 อาจารย์ ดร.ปริยานุช  จุลกะ กรรมการ 
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12 อาจารย์ ดร.สุพจน์  กาเซ็ม กรรมการ 
13 อาจารย์ ดร.พัชราวดี  ศรีบุญเรือง กรรมการ 
14 อาจารย์ ดร.แสงดาว  เขาแก้ว กรรมการ 
15 อาจารย์ ดร.ภัศจี  คงศีล กรรมการและเลขานุการ 
16 นางสาวอรวรรณ  คําดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17 นางสาวธนาวดี  สมบุญศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18 นางสาวชลิตา  ชินพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร 
1  คณบดีคณะเกษตร   ที่ปรึกษา 
2  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 
3  รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ รองประธานกรรมการ 
4  อาจารย์ ดร.บัญชา  ชินศรี   กรรมการ 
5  อาจารย์ ดร.รติยา  ธุวพานิชยานันท์     กรรมการ 
6  อาจารย์ ดร.อัศเลข  รัตนวรรณ     กรรมการ 
7  อาจารย์ ดร.ศรันยา  เกษมบุญญากร     กรรมการ 
8  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจจาพันธ์     กรรมการ 
9  อาจารย์ ดร.ธนพล  ไชยแสน   กรรมการ 
10  อาจารย์ ดร.เจนจิรา  ดวงจิต     กรรมการ 
11  อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  เป่ยคําภา     กรรมการ 
12  นางสาวขนิษฐา  พิมลสวัสด์ิ   กรรมการ 
13  นายวิชาญ  ย่ังยืน   เลขานุการ 
 
คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร 
1 คณบดีคณะเกษตร ที่ปรึกษา 
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  จันทร์ประเสิรฐ กรรมการ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ  อมรศักด์ิ กรรมการ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ กรรมการ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  เดชฮวบ กรรมการ 
8 อาจารย์ ดร.รติยา  ธุวพาณิชยานันท์ กรรมการ 
9 อาจารย์ ดร.สุขกมล  ปัญญาจันทร์ กรรมการ 
10 อาจารย์ณัฎ  สมณคุปต์ กรรมการ 
11 อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  เป่ยคําภา กรรมการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  โสพรรณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
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13 อาจารย์ ดร.สุจินต์  เจนวีรวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14 นางสาวเบญจมาภรณ์  ปานรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
15 นางสาววัชราภรณ์  ไตรเสนีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16 นางสาวจรูญรัตน์  พฤกษะวัน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน  
  ปีการศึกษา 2556 คณะเกษตร ได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 27 หลักสูตร 16 สาขาวิชา โดย
เป็นระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - หลักสูตร - สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท แผน ก รวม 12 หลักสูตร 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร 8 สาขาวิชา ทั้งน้ี หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

• จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
(หน่วย : หลักสูตร) 
 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ*
ต
รี 

โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

ภาควิชากีฎวิทยา 
สาขาวิชากีฏวิทยา 

  
1 

  
1 

     
2 

    

ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน 
ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีระบบ
เกษตร 

  
1 

       
1 

    

ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

 
1 
 
1 

 
1 

      3  
 
 

 
1* 

 

ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี 
วิทยา 
ส า ข า วิ ช า ป ฐ พี 
วิทยา 
 

  
1 

  
1 

     
2 
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ*
ต
รี 

โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

ภาควิชาพืชไร่นา 
สาขาวิชาพืชไร่นา 

  
1 

  
1 

     
2 

    

ภาควิชาพืชสวน 
สาขาวิชาพืชสวน 

  
1 

  
1 

     
2 

    

ภาควิชาโรคพืช 
สาขาวิชาโรคพืช 

  
1 

  
1 

     
2 

    

ภาควิชาส่ ง เส ริม
และนิเทศศาสตร์
เกษตร 
สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตร 

   
 
 
1 

       
 
 
1 

  
 
 

1* 

 

ภาควิชาสัตวบาล 
สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ 

  
1 

  
1 

     
2 

    

ส าข า วิ ช า วิ ท ย า 
ศาสตร์เกษตร 

1        1     

สาขาวิชาเคมีการ 
เกษตร 

1        1     

ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการศัตรูพืชและ
สัตว์ 

1        1     

สาขาวิชาเกษตร
เขตร้อน 

1        1  1  1 

สาขาวิชาเกษตร
เขตร้อน 
(นานาชาติ) 

    1 1  1 3 1* 1*  1* 

สาขาวิชาเกษตร
ย่ังยืน  (นานาชาติ) 

     1   1     

รวม 6 9 6 1 2 0 1 25 0 1 1 
หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน 
  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 คณะเกษตร 
21 

 

• หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด 27 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 6 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 253 0 253 
2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร 8 0 8 
3 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 18 0 18 
4 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 0 1 
5 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 41 0 41 
6 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 35 0 35 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 356 0 356 
 

 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด 10 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 26 0 26 
2 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 13 18 31 
3 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 24 0 24 
4 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาปฐพีวิทยา 21 0 21 
5 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาพืชไร่ 29 0 29 
6 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาพืชสวน 23 0 23 
7 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช 18 0 18 
8 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 16 11 27 
9 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 23 0 23 
10 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 0 5 5 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 193 34 227 
 

 ระดับปริญญาเอก รวม 7 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

1 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชากีฏวิทยา 5 0 5
2 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาปฐพีวิทยา 5 0 5
3 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาพืชไร่ 10 0 10
4 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาพืชสวน 7 0 7
5 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาโรคพืช 10 0 10
6 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 0 10
7 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 0 5 5

รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 47 5 52
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• หลักสูตรนานาชาติ รวม 4 หลักสูตร (ระบุเฉพาะที่มีตามระดับปริญญาเช่นเดียวกับหลักสูตรภาษาไทย) 
 ระดับปริญญาตรี รวม 1 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 หลักสูตร วท.บ. เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 0 19 19 
รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 0 19 19 
 

 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด 2 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

0 4 4 

2 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเกษตรย่ังยืน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4 0 4 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 4 4 8 
 

 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

0 5 5 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 0 5 5 
 
 



1.6  จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้สําเร็จการศึกษา 
• จํานวนนิสิตท้ังหมด ปีการศึกษา 2556 คณะเกษตร (ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2556) 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญา รวมทั้งหมด ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 1,305 0 0 115 1,420
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 0 0
ปริญญาโท แผน ก 469 35 5 11 520

แผน ข 0 79 0 0 79
ปริญญาเอก 113 26 0 34 173
รวมจํานวนนิสิตทั้งหมด 582 61 5 45 693
รวม จํ านวนนิสิ ตปริญญาโท  
แผน ก และปริญญาเอก 582 61 5 45 693 
ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญา
โท แผน ก และปริญญาเอกต่อ
จํานวนนิสิตทั้งหมด 

30.84 43.57 41.66 100 31.61 

 
• จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะเกษตร ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา  

(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ 

ระดับปริญญา รวม
ทั้งหมด ภาค

ปกติ
ภาค
พิเศษ ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม รวม 

ปริญญาตรี 1,377 0 1,377 0 118 118 1,495
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0
ปริญญาโท แผน ก 439 33 472 12 0 12 484

แผน ข 0 84 84 0 0 0 84
ปริญญาเอก 113 26 139 41 2 43 182
รวม FTES 1,929 143 2,072 53 120 173 2,245

 
• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 26 

มิถุนายน 2557) 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญา รวมทั้งหมด ภาคปกติ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ปริญญาตรี 238 0 0 18 256
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 0 0
ปริญญาโท แผน ก 48 0 0 3 51

แผน ข 0 40 0 0 40
ปริญญาเอก 9 2 0 12 23
รวมจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 295 42 0 33 370
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1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2556  
   (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี)  
  การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน   
6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

• จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 
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วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 21 58.5 79.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 4 30 34 
รองศาสตราจารย์ 2 6 30 38 
ศาสตราจารย์ - - 11 11 
รวม 2 31 129.5 162.5 
 

• จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาทุกประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยต่างประเทศ) 
วุฒิการศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 10 - 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 1 - 1 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 
รวม - 11 - 11 

 
• จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 31 58.5 89.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 5 30 35 
รองศาสตราจารย์ 2 6 30 38 
ศาสตราจารย์ - - 11 11 
รวม 2 42 129.5 173.5 
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• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร ปีการศึกษา 2556 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นักวิจัย - - 31.5 4 35.5 
ช่วยวิชาการ 300.5 103.5 43.5 5 452.5
รวม 300.5 103.5 75 9 488 
แรงงาน  เ ช่น  พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

28 1 - - 29 

 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 

 รายจ่ายจริง ประจําปี พ.ศ. งบประมาณ พ.ศ. 2556      (หน่วย : ล้าน
บาท) 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 93.20 65.23 158.43 100 58.83 : 41.17 
-  งบบุคลากร 56.65 7.77 64.42 40.66 87.94. : 12.06 
-  งบดําเนินการ 12.37 43.98 56.35 35.57 21.95. : 78.05 
-  งบลงทุน 18.92 3.47 22.39 14.13 84.50 : 15.50 
-  งบอุดหนุน 5.26 8.77 14.03 8.86 37.49  : 62.51 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 1.24 1.24 0.78 0.00. : 100 
 

 งบประมาณ         (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ งบประมาณทีผ่่านมา ประมาณการงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
รายรับ 181.37 167.02 308.12 333.30 331.19 345.88
งบประมาณแผ่นดิน 101.43 102.45 173.10 187.25 180.41 180.16 
เงินนอกงบประมาณ 79.93 64.57 135.02 146.05 150.78 165.72 
ค่าใช้จ่าย 162.07 158.18 253.45 281.24 296.15 306.90
งบบุคลากร 79.45 64.34 107.47 109.55 114.07 113.70 
งบดําเนินงาน 55.12 56.07 82.90 91.07 94.83 98.23 
งบลงทุน 17.44 22.24 36.37 53.09 58.40 64.24 
งบเงินอุดหนุน 6.00 10.33 18.88 18.91 19.85 21.24 
งบรายจ่ายอ่ืน 4.08 5.19 7.83 8.61 9.00 9.48 
รายรับสูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย 19.30 8.84 54.67 52.06 35.04 38.98 
หมายเหตุ : งบประมาณ 2555 -2556 เป็นงบประมาณของคณะเกษตรก่อนปรับโครงสร้าง 

 



อาคารสถานท่ีที่มีอยู่และต้องการเพิ่ม 
 คณะเกษตรมีพ้ืนที่ในความดูแลรับผิดชอบภายหลังการปรับโครงสร้าง เป็นพ้ืนที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 

7,352 ไร่ 3 งาน 64.5 ตารางวา ซึ่งเป็นพ้ืนที่แปลงทดลอง/ฝึกประสบการณ์/งานวิจัย จํานวน 3,373 ไร่ และเป็น
พ้ืนที่อาคาร 43,486.88 ตารางเมตร โดยเป็นทั้งห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม 29,046.84 ตาราง
เมตร หอพักและบ้านพัก 14,440.04 ตารางเมตร ทําให้มีพ้ืนท่ีในความดูแลรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นจํานวน
มาก โดยพ้ืนที่เดิมของบางศูนย์/สถานี ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาคณะเกษตร
ในส่วนของศูนย์/สถานีวิจัย ภายใต้ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังตาราง 
 
จํานวนพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะเกษตร 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ลําดับ ประเภทพื้นที ่ ก่อนปรับโครงสร้าง ที่โอนย้ายมา หลังปรับโครงสร้าง 
พื้นที่ดิน (ไร่) 1,878 ไร่ 5,474 ไร่  

1 งาน 12.5 ตารางวา 
7,352 1 

2 งาน 52 ตารางวา
ไร่  

3 งาน 64.5 ตารางวา 
1 . 1  พ้ื น ที่ ท ด ล อ ง /  
ฝึกประสบการณ์/งานวิจัย 

203 ไร ่ 3,170 ไร่ 3,373 ไร ่

3,979 1.2 พ้ืนที่อ่ืน 1,675 ไร ่2 งาน 
52 ตารางวา 

2,304 ไร่ 1 งาน 12.5 
ตารางวา 

ไร่ 3 งาน  
64.5 ตารางวา 

พื้นที่อาคาร (ตร.ม.) 2 25,582.12 17,904.76 43,486.88 
2 . 1  ห้ อ ง บ ร ร ย า ย /
ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม 
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25,463.72 3,583.12 29,046.84 
2.2 หอพัก/บ้านพัก 118.40 14,321.64 14,440.04 
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1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
 คณะเกษตรมีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเก่ียวกับ
การเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้องทางด้านการเกษตรในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับประเทศชาติ  สามารถตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นฐานการพัฒนาประเทศตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวที
ระดับนานาชาติซึ่งจากผลการดําเนินงานภายในปีการศึกษา 2556 จะเห็นได้ว่านิสิตและบุคลากรคณะเกษตรทั้ง
บุคลากรประจํา และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเน่ืองจนได้รับรางวัลมากมายจาก
การปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างที่ให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะเกษตร  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ภาควิชาพืชสวน   ได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. 2555  ในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะเกษตร 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ  ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

จากเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  
 
รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง ข้าราชการบํานาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชากคหกรรมศาสตร์ 

เป็นสตรีไทยดีเด่นประจําปี พ.ศ.  2556 จากการคัดเลือกโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชูนูปถัมภ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และรางวัลนิสิตเก่าคณะเกษตรดีเด่น ประจําปี 
พ.ศ.  2556 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษด์ิ กาวีต๊ะ ภาควิชาพืชไร่นา นักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วของประเทศ  
ผู้มีผลงานดีเด่น จากกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว ได้รับคัดเลือกอาจารย์ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฎิบัติงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป) จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยและรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2556 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรี 
พิษณุโลก 

 
อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  เป่ยคําภา ภาควิชาสัตวบาล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ การประชุม 

สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการโคนมและ 

อุตสาหกรรมนม เน่ืองในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยและนิสิตเก่าดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสําเร็จในอาชีพรับราชการ จากสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา บุ ค ล า ก ร ดี เ ด่ น ส า ย วิ ช า ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ.  2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
ศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนช และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย  ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น

ประจําปี พ.ศ. 2556 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร 
 
ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557 ประเภท

นักวิชาการ จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 ประเภท

นักวิชาการภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ จากชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร กําแพงแสน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
ดร . โ ช ค ชั ย  เ อ ก ทั ศน า ว ร รณ  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล สุ ด ยอดนวั ต ก ร รมประ เ ภท บุ คล าก ร  จ าก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทบุคลากร ซีเนียร์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ สโรบล นายสกล ฉายศรี นางก่ิงกานท์ พานิชนอก  นางพชรดา ฉายศรี          

นายประภาส ช่างเหล็ก นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ ได้รางวัลระดับดีเด่น ประเภทมันสําปะหลังในโครงการ
ประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มนํ้ามัน ประจําปี พ.ศ. 2556 

 
นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ  ได้รับรางวัลอับดับชนะเลิศ ประเภทบุคลากรซีเนียร์  สาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 เร่ือง “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
เดียวพันธ์ุสุวรรณ 4452”  

 
นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ  ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทบุคลากร ในการประกวด ในการ

ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 เรื่อง “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดียวพันธ์ุสุวรรณ 4452” 
 
นางสาวสดใส  ช่างสลัก  ได้รับรางวัลอันดับ 1 การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ 

ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในระดับ     
ไร่กสิกร ปี พ.ศ. 2553 – 2555” 

 
นางสาวสดใส  ช่างสลัก  ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ 

ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในระดับ     
ไร่กสิกร ปี พ.ศ. 2553 – 2555” 

 
นางสําราญ  ศรีชมพร ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ  

คร้ังที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวโพดคั่ว” 



นอกจากบุคลากรคณะเกษตรแล้วนิสิตคณะเกษตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายังได้รับ
ความรู้ และการฝึกฝนทักษะทางด้านสาขาวิชาที่เรียนอย่างดีจนสามารถสร้างผลงานต่างๆ  รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากภาควิชาและคณะเกษตร  ในการส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
คณาจารย์ในคณะเกษตร พร้อมทั้งสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ดังผลงานต่อไปนี้ 

 
นายฤาชา บุญยกิจโณทัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยี

ระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทการเขียน
ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัลดีเด่นประเภทการประกวด
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จากผลงานเครื่องขุดย้ายต้นไม้กึ่งอัตโนมัติ ในงานส่งเสริม
การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 
นางสาวเทียนทิพย์ ไกรพรหม ภาควิชาสัตวบาล ได้รับรางวัล Young Scientist Awards ในการประชุม

วิชาการ  The fourth sustainable animal agriculture conference for developing countries (SAADC) 
ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ เมือง Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานวิจัยหัวข้อ 
Effect of total mixed fiber (TMF) as  roughage source on rumen fermentation in lactating dairy 
cows และ นางสาววรินธร มณีรัตน์ จากงานวิจัยหัวข้อเร่ือง Effect of Agro-industrial By-product as 
Roughage Source on Growth Performance of Fattening Steers.  

 
นายรังสรรค์ ผ่านพินิจ นางสาวปราริชาติ จันทราอุกฤษฏ์ นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า นางสาวเมย์สิฏา 

ใจเที่ยง  และนายณัฐพล บุญผ่อง นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  นายอภินันธ์ แสงตรี
เพชรกล้า นายอภิสิทธ์ิ ฟ้ากระจ่าง และนางสาวสิรินันท์ หนูสงค์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ในการประกวดภาพยนตร์สั้น
หัวข้อ อย่าหลงเช่ือคนง่าย  ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์นอกช้ันเรียน รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อและทําภาพยนตร์จากผู้เช่ียวชาญ  

 
นายณัฐชา  คงณศิริ และ นายปัญญา มานะเจริญดี นิสิต

ปริญญาตรีหลักสูตรอาหารและโภชนาการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการประกวดอาหารท่ีมีประโยชน์เพ่ือสุขภาพเชิง
สร้างสรรค์ (เกษตร มาสเตอร์เชฟ Thai Food Good Health) จัดโดย 
สถาบั นค้ นค ว้ าและ พัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์อาหาร  มหา วิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทอําพล ฟูดส์โพรเซสซิ่ง เมื่อวันที่ 22 - 30 
มีนาคม พ.ศ. 2557 
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นางสาวกนกวรรณ บัวเข้ และนางสาววารีรัตน์ นิสิตช้ันปีที่ 3 สาขา    
สิ่งทอและเครื่องน่งห่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเส้นไหม คร้ังที่ 1 จากผลงาน แจกันผ้าไหม จัดโดยศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 

 
 ในการดําเนินภารกิจหลักที่ผ่านของคณะเกษตรทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรให้ความสําคัญในภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเน่ือง  
คณะเกษตรได้เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษารวมกว่า 27 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในปีที่ผ่านมีนิสิตที่จบ
การศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวน 370 คน นอกจากการเรียนในช้ันเรียนตาม
หลักสูตรแล้ว  คณะเกษตรมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งคณะเกษตร
ให้ความสําคัญและถือเป็นกิจกรรมหน่ึงอยู่ภายใต้ภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ และนําไปสู่การวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ และส่งเสริมให้นิสิตคณะเกษตรมีโลกทัศน์และสมรรถนะ
สากลอีกด้วยทั้งน้ีคณะเกษตรได้ทําข้อตกลงและดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศโดยมีขอบข่าย
การแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางทั้งในทวีปอเมริกา ทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย  
 
 คณะเกษตรได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ประสานงานหลัก ร่วมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN International 
Mobility for Students (AIMS) ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนนิสิต – นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ได้มี
ประสบการณ์ศึกษาในต่างแดน ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ อัน
นําไปสู่ความเข้าใจประเทศในเขตอาเซียนมากขึ้น  โดยในปีการศึกษา 2557 มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ คือ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า และนอกจากน้ีได้ขยายความร่วมมือไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น มีมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ 1) Hiroshima University                  
2) The University of Tsukuba   3) Ibaraki University  4) Tokyo University of Agriculture 
  
 สําหรับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศน้ัน คณะเกษตรได้ส่ง
บุคลากรและนิสิตไปศึกษาและทําวิจัยในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 20 คน โดยได้ไป
ศึกษา ณ ประเทศต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังน้ี  
  
 คณะเกษตรได้ทําข้อตกลงในการส่งบุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศ
ในแถบทวีปอเมริกา ทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ Utah State University , University of Tennesse 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานายสญชัย ขวัญเกื้อ นิสิตบัณฑิตศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาโรคพืชได้รับทุนสนับสนุน
จากภาควิชาโรคพืช และ คณะเกษตร ให้เดินทางไปศึกษาวิจัย เรื่อง Identification of the Speices of Root-
Knot Nematodes Infecting Cassava in Nakhon Ratcha Srima Province , The Biggest Cassava 
Growing Area, in Thailand. ณ University of Caliornia , Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่        
9 มีนาคม - 13 กันยายน พ.ศ.2556 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 
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สําหรับในทวีปยุโรป คณะเกษตรมีความร่วมมือกับMendel University ประเทศสาธารณเช็ค ในการ

แลกเปลี่ยนนิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 
การแลกเปลี่ยนนิสิตในทวีปเอเชีย คณะเกษตรทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศ     

กลุ่มทวีปเอเซียมากมายอย่างต่อเน่ือง  โดยคณะเกษตรได้ส่งนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไปศึกษา
และแลกเปลี่ยนความรู้ในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกเช่น Kyoto University, Hiroshima University,  
University of Tsukuba (UT), Tokyo University of Agriculture (TUA), Akita Prefectural University 
(APU), Okayama University และ Sega University ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพ่ิมเติมในอนาคตโดยเจรจาหา
แนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับคณะผู้บริหารจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว คณะเกษตรได้ทําความร่วมมือในการส่งนิสิตแลกเปลี่ยนกับCollege of Agriculture 
and Life Science, Chonnam National University , Inji University ประเทศเกาหลี National Chung 
Hsing ประเทศไต้หวัน 

 
ข้อมูลการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ MOU ประจําปี 

พ.ศ. 2557 (มิถุนายน พ.ศ. 2556 – มิถุนายน พ.ศ. 2557) แสดงตาราง 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อสถาบนั
ต่างประเทศ ประเทศ 

รายละเอียดกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

1 University of 
Tsukuba 

Japan 1. KU - UT Student 
Symposium 2014 
 "Green Agriculture and 
Processing Technology for 
Sustainable Agriculture" on 
Feb 24, 2014 

1 วัน 50 

2. เจรจาควาร่วมมือเพ่ือสร้าง
หลักสูตร Double Degree 
ร่วมกันในอนาคต 
 

1 วัน 3 

2 Kyoto University Japan Visiting Professor from Kyoto 
University, Japn Professor 
Dr.Naoshi Kondo on Apr 24, 
2014 

1 วัน 20 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อสถาบนั
ต่างประเทศ ประเทศ 

รายละเอียดกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

3  Akita Prefectural 
University, 
Department of 
Biotechnology, 
Akita-shi 

Japan Outbound The Student 
Exchang 2014 on June 5 - 16, 
2014 at Akita Prefectural 
University, Department of 
Biotechnology, Akita-shi, 
Japan  

5 วัน 11 

4 Tokyo University of 
Agriculture and 
Technology 

Japan  Visiting Professor from TUAT, 
Japan on Apr 8-9, 2014 เพ่ือ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนนิสิต ภายใต้ AIMS 
Project 

2 วัน 3 

5 Odawara Research 
Center, Nippon 
Soda Co., Ltd 

Japan Exchange Staff between KU 
and Odawara Research 
Center, Nippon Soda Co., Ltd, 
Japan 

4 เดือน 1 

6 Gadjahn Mada 
University 

Indonesia  Visiting Professor from 
Gadjahn Mada University, 
Indonesia 

1 วัน 10 

7 Channam National 
University 

Korea Visiting Professor from CNU, 
College of Agriculture and 
Life Science, Korea on Apr 20 
- 25, 2014  

5 วัน 40 

8 Mendel University 
in Brno, Faculty of 
Agronomy 

Czec 
Republic 

Exchange Student 
(Outbound) between KU and 
Mendel University in Brno, 
Faculty of Agronomy 

5 เดือน 6 

 
ทั้งน้ีนิสิตที่ได้ไปแลกศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องเขียนรายงานการศึกษา และ

นําเสนอการศึกษาหรือการทําวิจัยที่ต่างประเทศให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร รับทราบ  
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 นอกจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทางด้านการส่งนิสิตไปศึกษาและฝึกประสบการณ์ 
รวมถึงการขยายความร่วมมือภายใต้ MOU โดยการที่คณะเกษตรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ต่างประเทศ เพ่ือจัดประชุมวิชาการนานาชาติ KU-UT student Symposium 2014 ในหัวข้อ Green 
Agriculture and Processing Technology for Sustainable Agriculture ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ โดยมีผลงานวิชาการเข้าร่วมจํานวน 22 ผลงาน  ซึ่งคณะเกษตรได้มอบรางวัลให้กับ
ผู้เข้าประกวดผลงาน จํานวน 9 ราย แบ่งเป็น ระดับนักเรียน ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา    

  
 คณะเกษตรให้ความสําคัญพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกับการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรและ
นักวิจัยโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยเก่ียวกับสาขาเกษตร  โดยเน้นสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สากล ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมและผลงานวิจัยของนิสิตและบุคลากรคณะเกษตร นอกจากน้ีคณะเกษตรยังมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ผ่านระบบการติดตามผลและระบบรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยเสร็จตามกําหนดเวลาและคุณภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และคณะเกษตรยังมีการประเมินผลและวิเคราะห์สมรรถนะงานวิจัยของหน่วยงานด้วยโปรแกรม 
SciValซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร 
 

คณะเกษตรได้รับเงินทุนวิจัยทั้งภายในภายนอกในปีงบประมาณ 2556 รวมท้ังสิ้น 397,053.51 บาทต่อคน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเกษตรได้จัดทําข้อตกลง (Memorandum of Understanding, MOU) ระหว่าง 
คณะเกษตร กับ บริษัท Nippon Soda Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัย 
 
 



 
ประเทศ
เกษตรที่ช
หิ้วโดย ร
เล็กครัวเ
ใช้งานใน
ที่ส่งเสริม
ภายในสถ
คือ ขนาด
15 กิโลก
ประมาณ
ข้าวน้ี ได้
นั้นได้ใช้ 
ของโครง
ราคาอยูท่ี

คณะเกษตรมี
ชุมชนและปร
ช่วยพัฒนางา
รศ. ดร.ศักดา
เรือน รุ่น มกว
นระดับครัวเรือ
มการเรียนรู้ก
ถานศึกษาทั่ว
ดเครื่องกะทดั
กรัม เคร่ืองสีข้
ณ 300 กรัม 
ด้ทําการพัฒนา
มอเตอร์ไฟฟ้า
งสร้างเครื่องส่
ที่ ประมาณ 2

มีปณิธานท่ีศึก
ระเทศชาติ  ด
านด้านการเกษ
า อินทรวิชัย ไ
วศ. 2555 เป้า
อน ในเขตชน
ารแปรสภาพ
วไปเคร่ืองสีข้า
ดรัด ความกว้า
ข้าวรุ่นน้ีสามา
(เติมปริมาณไ
าให้เหมาะกับ
าขนาด 1/3 แ
ส่งกําลังผ่านสา
20,000-30,00

กษาวิจัยที่สาม
ดังตัวอย่างงา
ษตร เช่นเคร่ือ
ได้ทําการพัฒ
าหมายการออ
นบทและเขตเ
ข้าวเปลือกใน
าวเล็กครัวเรือ
างขนาด 277 
รถไปใช้สีข้าว
ได้ตลอดเวลา
บการสีข้าวพัน
แรงม้า ที่มีคว
ายพานมู่เล่ย์ 
00 บาท 

มารถช่วยพัฒน
นวิจัยของคณ
องสีข้าวกระเป

ฒนาเครื่องสีข้
อกแบบเพ่ือก
มือง เป็นเครื่อ
นห้องปฏิบัติก
นมีลักษณะเด
มิลลิเมตร ยา

วเปลือกและข้
) เป็นเครื่องที
นธ์ุพ้ืนเมือง เช
ามเร็วรอบใน
ไปยังส่วนชุด

นา
ณะ
ป๋า
าว
าร
อง
าร
ด่น 
าว 340 มิลลิเ
้าวกล้องในระ

ที่สะดวกและต
ช่น ข้าวพันธ์ุสั
การทํางาน 1
เพลาขัดเพ่ือ ใ

เมตร สูง 585
ะดับครัวเรือน
ตรงกับความต้
ังข์หยด เป็นต

1,350 รอบต่อ
ใช้เป็นกําลังห

5 มิลลิเมตร นํ้
 ซึ่งจุข้าวเปลื
ต้องการผู้บริโภ
ต้นสําหรับระบ
อนาที ติดต้ังอ
หมุนในการขัด

นํ้าหนักเพียง 
อกที่จะสีได้
ภค เคร่ืองสี
บบต้นกําลัง
ยู่ที่ด้านล่าง

ดข้าวเปลือก 

 

 
โ

ศาสตรา
ออกราย
ปอกเปลื
เรียบเนีย
อีกด้วย โ
ตุลาคม พ
จาน PSI 

โครงการวิจั
จารย์ ดร.สุด
การนักประดิ
ลือกฝร่ังได้เร็ว
ยนผิวไม่ชํ้า ไม
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งานวิจัยและะงานสร้างสรรรค์แล้ว คณณะเกษตรมีผผลงานทรัพย์์สินทางปัญญญา จํานวน          
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ะเทืองวงศ์ 

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคคอกผสมจุลินททรีย์แบบอัดเม็ด” จากกรรมทรัพย์สิน
1. อนุสิทธิบัตตร เลขที่ 80388 เรื่อง “วัสดุปลูก” จากกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยย ผศ.ดร.ณัฎฐฐ  พิชกรรม 
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3. ขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช หรือพันธ์ุสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก . “น้อยหน่าพันธ์ุปากช่องเคยู 3”           
โดยนายสมศักด์ิ กมขุนทด 

4. ขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช หรือพันธ์ุสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. “น้อยหน่าพันธ์ุฝ้ายเขียวเกษตร 2”       
โดยนายสมศักด์ิ กมขุนทด  

 
จากผลงานวิจัยมากมายและหลากหลายประกอบกับคณะเกษตรให้ความสําคัญ

กับงานวิจัยและบุคคลากรแต่เน่ืองด้วยบุคลากรคณะเกษตรมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
หลากหลายคณะเกษตรจึงจัดทําประวัติข้อมูลนักวิจัย (Research Profile) เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะเกษตร  ทํา ใ ห้ บุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ถึง ตัวอย่างประวัติข้อมูล
นักวิจัย  
                 

คณะเกษตรนอกจากส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย คณะเกษตรยัง
สนับสนุนให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทําวิจัย  โดยในปีการศึกษา 2556 
คณะเกษตรสนับสนุนเงินทุนบางส่วนให้นิสิตไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ดังเช่น นายสญชัย ขวัญเก้ือ นิสิต
บัณฑิตศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาโรคพืชได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชาโรคพืช และ คณะเกษตร ให้เดินทางไป
ศึกษาวิจัย เรื่อง Identification of the Speices of Root-Knot Nematodes Infecting Cassava in 
NakhonRatchaSrima Province, the Biggest Cassava Growing Area, in Thailand. ณ University of 
Caliornia, Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 13 กันยายน 2556 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้ างศักยภาพนิสิ ตมหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่ ส ากล  ประจํา ปี  พ .ศ .   พ .ศ .  2556 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากน้ีคณะเกษตรส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีผลงานตีพิมพ์จากบุคลากรคณะเกษตรประจําปี พ.ศ. การศึกษา 2556 จํานวน 277 เรื่อง ในปี
การศึกษา 2556 นายภัชรวิทย์ ดาวเรือง นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ภาควิชากีฏวิทยา ได้รับการตีพิมพ์
งานวิจัยเรื่อง New genus of the tribe Diestramimini (Orthoptera : Rhaphidophoridae) from 
Thailand ในวารสารนานาชาติ Zootaxa3765 (3) : 288-294 ISSN 1175-5335  ซึ่งเป็นวารสารท่ีมี impact 
factor = 0.97 
 

คณะเกษตรถือว่างานบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของคณะ โดยคณะเกษตรให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดโดยให้บริการท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยรูปแบบการให้บริการวิชาการมีทั้งให้คําปรึกษา จัดอบรม หรือจัด
สัมมนาทางวิชาการ ดังเช่น โครงการเกษตรวิชาการ 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 โดยมีกิจกรรม
หลัก 4 ส่วนได้แก่ เวทีวิชาการ นิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานย่อยทั้งระดับภาควิชา และ สถานีวิจัย 
คลินิกเกษตร เวทีวิชาการ  และร้านอาหารรวงข้าว 
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นอกจากนี้หน่วยงานย่อยคณะเกษตรยังจัดงานบริการวิชาการแก่ชุมชนดังตัวอย่างโครงการบริการ
วิชาการทางด้านพืชเศรษฐกิจจากภาควิชาพืชไร่นา ดังตัวอย่างโครงการเช่น โครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวลืมผัวเพ่ือเพ่ิม
รายได้เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลเพนียด โครงการการเปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าววิธีต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต 
ผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการทํานา เป็นต้น 
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 ทั้งน้ีคณะเกษตรให้ความสําคัญของงานบริการวิชาการท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังเช่น โครงการการจัดการเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานผลผลิตระดับสากลและการจัดการตลาดในเรือนจํานําร่อง 
ณ  เรือนจําช่ัวคราว เขาระกํา จังหวัดตากโดยภาควิชาโรคพืช 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการการจัดการเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานผลผลิตระดับสากลและการจัดการตลาดในเรือนจํานําร่อง 

ณ  เรือนจําช่ัวคราว แคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดคณะเกษตรมีโครงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนเพ่ือยกระดับคุณภาพท้องถิ่น ดังเช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวโพดหวานและ
ข้าวโพดเลี้ยงลูกผสม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกและการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างหวานเพ่ือเป็น
พลังงานทดแทน  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โครงการบริการวิชาการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
โครงการความรู้เรื่องไส้เดือนฝอยรากปมในมันสําปะหลัง ฝร่ัง พริก  และการป้องกันกําจัด และ โครงการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  
 

หน่วยงานมีการนําความรู้ ประสบการณ์จากนักวิจัย ไปพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยมีงานวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเหลว นูริต้า-พี ของบริษัท โปรเจคฟิวด์ ซึ่งมีนางสาวปวีณา 
ทองเหลือง นักวิจัยด้านดินและปุ๋ยเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์      
ปุ๋ยเหลว นูริต้า-พี ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” 
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คณะเกษตรมุ่งการพัฒนาการบริการทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติ คณะเกษตรโดยภาควิชากีฏวิทยา 
ร่วมกับกรมราชองค์รักษ์ กระทรวงสาธารณสุขของไทย และกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชา ได้พิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินงานสร้างหลักสูตรผู้ช่วยนักกีฏวิทยาตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถด้านกีฏวิทยา    และสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ได้จริงแทนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้กิจกรรมดังกล่าวจึงได้ดําเนินงานระหว่าง ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 โดยมี
ภาควิชากีฏวิทยาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและ
หรือวิทยาลัย โดยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 9 คน (จังหวัดละ 3 คน และส่วนกลาง 3 คน)    ซึ่งการ
คัดเลือกดังกล่าวกระทําโดยทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา โดยมีลักษณะดําเนินการคือ ภาคบรรยาย และ การปฏิบัติใน
ภาคสนาม โดยมีคณาจารย์ทั้งภายในภาควิชากีฏวิทยา และหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นวิทยากรตลอด         
การจัดหลักสูตรในครั้งน้ี ซึ่งความสําเร็จของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาน้ี 
เกิดข้ึนได้ก็ด้วยความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และความมีนํ้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และความร่วมมือ
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พิธเีปิดหลักสตูรการอบรมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสขุ 

  

  
ภาพกิจกรรมหลักสูตรการอบรมโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืด้านสาธารณสุข 

ภาพกิจกรรมพิธีปิดหลักสูตรการอบรมโครงการพระราชทานความชว่ยเหลือด้านสาธารณสุข 
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37 

 



โครงการประชุมวิชาการนานชาติ Green Aggie: The 1st 
International Conference on Natural Products in 
Agriculture ณ  ห้องประชุม   รวงข้าว   อาคารวชิรานุสรณ์     
คณะเกษตร   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในวันที่  18-19 
พฤศจิกายน 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม 
สังกัดภาควิชาโรคพืช เป็น หัวหน้าโครงการฯ  
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์คร้ังที่ 5 เรื่อง “คหกรรมศาสตร์
กับสังคมผู้สูงอายุ” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ  เป็นประธานจัดงาน และเปิดงานโดย        
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงแรกเป็นการบรรยาย
พิเศษเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  และเร่ืองสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์การวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ และมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
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คณะเกษตรให้ความสําคัญกับงานกิจการนิสิตเพ่ือพัฒนาให้นิสิตมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และเป็นบัณฑิตคณะเกษตรมีคุณภาพ คณะเกษตรได้มีกิจกรรมนิสิตประจําปี พ.ศ. การศึกษา 
2556 ดังนี้ 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 
การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตใหม่ทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา 
กฎระเบียบปฏิบัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อพึงปฏิบัติในการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสมและเพ่ือให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา เข้าใจระบบการศึกษา และมีโอกาส
ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเกษตร 



 โครงการงาน Aggie sport day นิสิตอาจารย์สานใจรักสร้างสามัคคี จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
ณ ลานจอดรถหลังอาคารวชิรานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ใน
รูปแบบของกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเกษตร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตทุกช้ันปี ประจําปี พ.ศ. การศึกษา 2556 จํานวน 3 คร้ัง  เมื่อ

วันที่ 26, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557  เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับหลักสูตร 
กิจกรรมนอกหลักสูตร และการดําเนินชีวิต 

 
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับบัณฑิตคณะเกษตร (งานปัจฉิมนิเทศ) ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

โดยมีการรับฟังการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทํางาน โดยมีวิทยากรจากสถาบัน Art of 
Confidence มาบรรยายและมีการจัดงานเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะเกษตร  จัดขึ้น           
ณ อาคารวชิรานุสรณ์   

 
นอกจากน้ีหน่วยงานภายในคณะเกษตรยังมีกิจกรรมพัฒนานิสิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งทางการ

เรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้นิสิตเกิดทักษะเฉพาะด้านดังตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านสัตวบาลภายใต้การเลี้ยงไก่เคยู-เบตง เป็นกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพทางด้านสัตวบาลภายใต้การเลี้ยงและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เคยู-เบตง ที่นําความรู้จากการเรียนใน
ห้องเรียน มาปฏิบัติจริง เพ่ือให้นิสิตได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง รวมถึงการแก้ปัญหาและการ
ลองทําธุรกิจจริงภายใต้ผลิตภัณฑ์ไก่อบและข้าวมันไก่เคยู-เบตง       อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในการทํากิจกรรมและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไป 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 คณะเกษตร 
39 

 



 

ด้านการ
พระมหา
ปัญญากา

รเกษตรต้ังแต
ากษัตริย์ เพ่ือ
ารเกษตรให้แ

ต่อดีตจนถึงปั
เป็นแหล่งข้อ

แก่ผู้มาเยี่ยมชม

ปัจจุบัน  โดย
มูล แหล่งเรีย
ม  

นอก
กิจการนิสิต
บํารุงศิลปวั
ปลูกฝังรากฐ
คุณค่าให้บุ
สถานที่เป็น
บรมโอรสาธิ
นุสรณ์เพ่ือเป

ยรวมรวบเหต
ยนรู้ และแหล

กจากภารกิจด
ต คณะเกษตร
วัฒนธรรมมา
ฐานอันดีงามข
คลากรมีการ

นห้องนิทรรศก
ธิราชฯ สยามม
ป็นการสืบสา
ตุการณ์เกี่ยว
ล่งเผยแพร่วิถีก

ด้านการเรียน
รตระหนักถึง
าตลอด เพรา
ของจิตใจนิสิต
รทํางานที่ดี ค
การเทิดพระเก
มกุฎราชกุมาร
านมรดกแห่งวั
ข้องระหว่าง
การเกษตร ต

นการสอน กา
ความสําคัญข
าะวัฒนธรรม
ตและบุคลากร
คณะเกษตรไ
กียรติ 50 ปี 
ร ณ ช้ัน 4 อา
วัฒนธรรมและ
การเกษตรแ
ลอดจนการสื

ารวิจัย และ
ของานทํานุ
มที่ดีจะช่วย
ร และเสริม
ได้มีการจัด
สมเด็จพระ
าคาราวชิรา
ะภูมิปัญญา
และสถาบัน
สืบสาน  ภูมิ

 
น

ให้แก่นิสิ
เมื่อวันศุก
กิจกรรม
พิธีสงฆ์ใน
ไทยในส
ประกาศ
เย็นพบป
ปัจจุบัน 

นอกจากห้องแ
ตและศิษย์เก่า
กร์ที่ 10 มกร
ช่วงเช้า ท่าน
นช่วงเช้า ณ โ
ถานการณ์ที่ต
เกียรติคุณนิสิ

ปะสังสรรค์ มีก

แสดงนิทศรรก
าคณะเกษตรร
าคม พ.ศ. 25
องคมนตรี นา
โถงช้ัน 1 อาค
ต้องปรับเปล่ี
สตเก่าดีเด่น ปี
การแสดงดนต

การแล้วคณะ
ร่วมกับสมาคม
557 ต้ังแต่เวล
ายอําพล  เสน
คารวชิรานุสรณ
ยน เรื่อง "เก
 พ.ศ. 2556 
ตรีจากวงดนต

ะเกษตรยังมีกิ
มศิษย์เก่าคณะ
ลา 7.00 - 22.
นาณรงค์  คณ
ณ์ คณะเกษตร
กษตรศาสตร์ต
ณ ห้องประชุ
ตรีทั้ง KU Win

จกรรมที่สนับ
ะเกษตร จัดงา
.00 น. ณ อา
ณาจารย์อาวุโส
ร  ช่วงสาย มี
ต้องนํา ภาคเ
มรวงข้าว อาค
nd, KU Ban

บสนุนทํานุบํา
าน Aggie Day
คารวชิรานุสร
ส นิสิต บุคลา
มีการเสวนาบท
เกษตรต้องฟ้ืน
คารวชิรานุสร
ds ดาวกระจุ

ารุงศิลปะวัฒน
y’57 (รวงทอ
รณ์     คณะเ
ากร คณะเกษ
ทวิเคราะห์อน
นฟู" และพิธีม
รณ์ คณะเกษต
จุย และการแส

นธรรมอันดี
งคืนทุ่ง 57) 
กษตร  โดย

ษตร เข้าร่วม
นาคตเกษตร
มอบรางวัล
ตร และช่วง
สดจากนิสิต
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ค

และกิจก
คณะเกษตรยัง
รรมนิสิต โดย

งให้ความสําค
ยจัดให้มีกิจกร

คัญกับงานทํา
รรมทํานุบํารุงศ

านุบํารุงศิลปว
ศิลปวัฒนธรร

วัฒนธรรมที่มี
รมที่บูรณาการ

มีการบูรณาก
รกับการเรียน

ารกับการเรีย
การสอนและกิ

ยนการสอน 
กิจกรรม 

นิสิตเช่น โครงการชวนนน้องปลูกข้าววสํานึกวัฒนธรรรมการทํานาา  คว้าเคียวเกีก่ียวข้าว ประจจําปี พ.ศ. 25556 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค
วางพวงม
เข้าร่วมแ
2 กุมภาพ
ผู้บริหาร 

คณะเกษตรได้
มาลาสามบูรพ
แสดงมุฑิตาจิต
พันธ์  พ.ศ. 2
คณาจารย์ นิ

ด้เข้าร่วมกิจกร
พาจารย์ เน่ือง
ต รดนํ้าขอพร
557 โดย ผู้ช่ว

นิสิต และบุคล

รรมด้านศิลปว
งในวันสถาปน
อาจารย์อาวุโส
วยศาตราจาร
ลากร คณะเกษ

วัฒนธรรมทั้ง
นามหาวิทยาลั
ส ณ หอประช
รย์ ดร.สุตเขต
ษตร  

ภายในและภา
ลัยเกษตรศาส
ชุมใหญ่ มหาวิ
ต์ นาคะเสถีย

ายนอกมหาวิ
ตร์ ณ อนุสาว
วิทยาลัยเกษต
ยร คณบดีคณ

ทยาลัย  เช่น
วรีย์สามบูรพา
ตรศาสตร์เมื่อวั
ะเกษตร พร้อ

 เข้าร่วมพิธี
าจารย์ และ
วันอาทิตย์ที่ 
อมด้วยคณะ

 
น

จัดงานเ
มหาวิทย
พ.ศ. 25
อาหารแห
งานเลี้ยง
ในพิธี แล
มหาวิทย
พ.ศ.255

นอกจากน้ียังมี
ลี้ยงขอบคุณ

ยาลัยมาตลอด
56 ณ บริเวณ
ห้งพระสงฆ์ ณ
งขอบคุณบุคล
ละงานเลี้ยงข
ยาลัยมาตลอด
7 ณ สถานีวิจั

มีโครงการทําน
ณบุคลากร ป
ดทั้งปี ตลอดจ
ณอาคารวชิรา
ณ บริเวณ อา
ลากร โดย ผู้ช
อบคุณบุคลา
ดทั้งปี ตลอดจ
จยัพืชไร่สุวรร

นุบํารุงศิลปวัฒ
ระจําปี พ.ศ
จนเพ่ือเป็นขวั
านุสรณ์ โดยกิ
คารวชิรานุสร
ช่วยศาสตราจ
ากร ประจําปี 
จนเพ่ือเป็นขว
ณวาจกกสิกจิ

ฒนธรรมที่คณ
. 2556 เพ่ือ

วัญและกําลังใ
กิจกรรมแบ่งอ
รณ์ ช่วงเช้า -
ารย์ ดร.สุตเข
พ.ศ. 2556 
วัญและกําลัง
จ   

ณะเกษตรจัดขึ้น
อเป็นการขอ
ใจในการทํางา
ออกเป็น 2 ช่
บ่าย มีกิจกร

ขตต์ นาคะเสถ
เพ่ือเป็นการข
ใจในการทําง

้นในระหว่างปี
บคุณบุคลาก
านต่อไป เมื่อว
วง ได้แก่ ช่ว
รมจับฉลากแ
ถียร คณบดีค
ขอบคุณบุคลา
งานต่อไป เมื่อ

ปีการศึกษา 2
กรที่ปฏิบัติห
วันอังคารที่ 2
งเช้า พิธีทําบุ

แลกเปลี่ยนขอ
คณะเกษตร เป็
ากรที่ปฏิบัติห
อวันที่ 21 

556 ดังเช่น
น้าที่ให้กับ

24 ธันวาคม 
บุญตักบาตร
องขวัญ และ
ป็นประธาน
หน้าที่ให้กับ
กุมภาพันธ์  
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ค
กราบขอ

คณะเกษตร ไ
พรคณาจารย์

ได้จัดกิจกรรม
์อาวุโส และรั

มเน่ืองในวันส
ับประทานอา

สงกรานต์ โดย
หารกลางวันร

ยมีขบวนรถแ
ร่วมกันเมื่อวัน

แห่พระพุทธรูป
นพฤหัสบดีที่ 1

ป และพิธีสง
10 เมษายน พ

ฆ์ พิธีรดนํ้า
พ.ศ. 2557 

 

 
ค

คณะสาธ
อาวุโส แ
ณ ห้องโถ

คณะเกษตร ม
ธารณสุขศาสต
และบุคลากรค
ถง ช้ัน 5 อาค

มหาวิทยาลัยเก
ตร์ มหาวิทยา
คณะเกษตร เ
คารวชิรานุสรณ

กษตรศาสตร์ 
าลัยมหิดล ได้
เมื่อวันพุธที่ 2
ณ์  

ร่วมกับ สํานั
้จัดกิจกรรมก
28 พฤษภาคม

ักงานบริการเ
ารตรวจสุขภา
ม พ.ศ.2556 

เทคโนโลยีสาธ
าพประจําปี ใ
 ต้ังแต่เวลา 

ธารณสุขและ
ให้แก่คณาจาร
7.00 – 

สิ่งแวดล้อม 
รย์ อาจารย์

12.00 น.          

 
 
ขับเคลื่อ
คณะเกษ
โดย ผู้ช่ว
ประชุมค
ทั้ง 2 คณ
ได้แก่ กา
และกิจก
ร่วมกันระ
การทํางา
จะเสริม
ประสิทธิ
ความพร้
มหาวิทย

คณะเกษตรใ
อนไปข้างหน้า
ษตร โดย ผู้ช่ว
วยศาสตราจา
คณะกรรมการ
ณะ ได้ประชุม
ารศึกษา การ
การนิสิต ทั้งน้ี
ะหว่างหน่วยง
าน และนําเสน
สร้างให้คณ

ธิภาพ สอดคล้
ร้อมสู่การเป็น
ยาลัยเกษตรศา

ห้ความสําคัญ
าได้อย่างมีปร
ยศาสตราจาร
ารย์ ดร.เสกส
รประจําคณะเ
ร่วมเชิงนโยบ
วิจัย การบริก

น้ีเพ่ือตอบรับ
านต่างๆ ซึ่งใน
นอผลการทํา
ะเกษตรมีคว
ล้องกับนโยบา
นมหาวิทยาลัย
าสตร์  

ญในการบริหา
ระสิทธิภาพ 
รย์ ดร.สุตเขต
สม อาตมางกู
เกษตร (วาระ
ายในการบูรณ
การวิชาการ /
การจัดกลุ่มภ
นครั้งน้ีได้จัดให
 workshop 
วามเข้มแข็ง
ายของสภามห
ยในกํากับของ

ารงานบุคลาก
และงานบริห
ตต์ นาคะเสถีย
กูร คณบดีคณ
ะพิเศษ) ขึ้น โด
ณาการภารกิจ
/ บริหารทรัพ
ภารกิจเชิงบูร
ห้มีกิจกรรม w
ในช่วงบ่าย 

 สามารถรอ
หาวิทยาลัยใน
งรัฐ ณ ห้องป

รเพราะบุคลา
หารองค์กร เมื
ยร คณบดีคณ
ณะเกษตร วิท
ดยมีวัตถุประส
จ 7 ด้าน โดยไ
พยากร ทรัพย
ณาการหน่วย

workshop ร่วม
สําหรับแนวท

องรับภารกิจง
นการปรับโคร
ระชุม 301 ช้ั

ากรเป็นปัจจัย
มื่อวันพุธที่ 3

ณะเกษตร และ
ยาเขตกําแพ
สงค์ให้คณะก
ได้มอบหมายค
ยากรบุคคล ก
ยงานของมห
มกันพิจารณา
ทางการบูรณา
งานด้านต่าง
รงสร้างหน่วย
ช้ัน 3 อาคารว

ยหน่ึงที่ทําให้ค
30 เมษายน พ
ะคณะเกษตรก
งแสน ได้ร่วม
รรมการประจ
คณะทํางานใน
การบริหาร วิเ
าวิทยาลัยใน
หาแนวทางกา
าการการทํางา
งๆ ได้ครบถ้ว
งานใหม่ และ
วชิรานุสรณ์ ค

คณะเกษตร
พ.ศ. 2557 
กําแพงแสน 
มกันจัดการ
จําคณะของ
นแต่ละด้าน 
เทศสัมพันธ์ 
การทํางาน
ารบูรณาการ
านร่วมกันน้ี 
วน อย่างมี
ะการเตรียม
คณะเกษตร 
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นิเวศเกษ
จากสถา
คณะกรร
ประจําค
โอนย้าย
ดร.สุตเข
ขึ้นเพ่ือให

สืบเน่ืองจาก
ษตร และสถาบ
บันสุวรรณวา
รมการประจํา
ณะเกษตรได้
มาอยู่ภายใต้
ขตต์ นาคะเส
ห้หน่วยงานสม

การที่คณะเก
บันอินทรีย์จนั
าจกกสิกิจเพ่ือ
าคณะได้ร่วมป
้ทําความรู้จัก
การดูแลของ
ถียร คณบดีค
มาชิกใหม่ของ

ษตร มหาวิท
นทรสถิตย์เพ่ือ
อการค้นคว้าแ
ประชุมเพ่ือหา
 และได้รับทร
คณะเกษตร
คณะเกษตร จึ
งคณะเกษตร 

ทยาลัยเกษตร
อการค้นคว้าแ
และพัฒนาปศ
ารือในการปรั
ราบข้อมูลต่าง
คณะกรรมกา
จึงได้จัดการป
ได้แก่ 

ศาสตร์ ได้รับ
ละพัฒนาด้าน
ศุสัตว์และผลิต
ับโครงสร้างค
งๆ เกี่ยวกับห
ารประจําคณ
ประชุมกรรมก

บโอนสถาบันค
นพืชศาสตร์ ร
ตภัณฑ์สัตว์มา
คณะเกษตร แ
หน่วยงานของ
ณะเกษตร นําโ
การประจําคณ

ค้นคว้าและพั
รวมทั้งสถานีวิ
านั้น คณะผู้บ

และเพ่ือให้คณ
งศูนย์ฯ และส
โดย ผู้ช่วยศา
ณะเกษตร (ว

พัฒนาระบบ
จัยทับกวาง 
บริหาร และ
ณะกรรมการ
สถานีฯ ที่ได้
าสตราจารย์ 
วาระพิเศษ)   

1. สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัวัดเชียงใหม่ 
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จังงหวัดเพชรบูรรณ์ 2. 
สถานีวิจัยปากช่อง จังหหวัดนครราชสีมา 3. 
ศูนย์วิจัยข้ข้าวโพดและขา้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิวิจัยพืชไร่สุวรรรณวาจกกสกิิกิจ จังหวัดนครรราชสีมา 4. 

5. สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจจริญ) จังหวัดลลพบุรี 
6. สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จัจงัหวัดฉะเชิงเเทรา 

ได้นําเสน
ข้อมูลบุค
ของศูนย์
ปัญหาแ
ครบวงจร
ที่ 29 เมษ

นอศักยภาพขอ
คลากร ความ
์และสถานีต่า
ละอุปสรรคร
ร ณ ห้องประ
ษายน พ.ศ. 2

องศูนย์และสถ
สัมพันธ์กับชุม
งๆ เสนอต่อที
ร่วมกัน เพ่ือก
ะชุม 301 ช้ัน 
2557 

ถานี เพ่ือรองร
มชน และการ
ที่ประชุมกรรม
การพัฒนาขอ
3 อาคารวชิร

รับงานวิจัย ก
รท่องเท่ียวเชิง
มการประจําคณ
องศูนย์และส
รานุสรณ์ คณ

ารบริการวิชา
งเกษตรนิเวศ
ณะ เพ่ือให้ทีป่
ถานีที่อยู่ในภ
ะเกษตร มหา

าการ และการ
ศ รวมถึงปัญห
ประชุมรับทรา
ภูมิภาคต่างๆ
าวิทยาลัยเกษ

รเรียนการสอ
หา และอุปสร
าบ และหาแน
ๆ ให้มีประสิท
ษตรศาสตร์ เมื

น ตลอดจน
รคที่เกิดขึ้น
นวทางแก้ไข
ทธิภาพและ  
มื่อวันอังคาร

  

สถานีวิจัยทับกวาง จังหหวัดสระบุรี 7. 

 

สํานักงาน
และได้เข้

ทั้งน้ีผู้ช่วยศา
นเลขานุการสถ
ข้าเยี่ยมศูนย์ ส

าสตราจารย์ 
ถาบันอินทรีจัน
สถานีต่าง ๆ เ

ดร.สุตเขตต์
ันทรสถิตย์เพ่ือ
พ่ือรับทราบข้

์ นาคะเสถีย
อการค้นคว้าแ
ข้อมูล และเป็น

ร คณบดีคณ
และพัฒนาพืชศ
นขวัญกําลังใจ

ณะเกษตร ได้ป
ศาสตร์  และ 
จให้แก่บุคลาก

ประชุมร่วมกั
ศูนย์วิจัยข้าวโ
กรที่ปฏิบัติในพื

กับบุคลากร
โพดข้าวฟ่าง 
พ้ืนที่ 

 

ใ
ทํางานได้
เกษตรจึง
คณะกรร
จัดทําหลั
วิชาการ 

ในการบริหาร
ด้ประสิทธิภาพ
งการจัดต้ังคณ
รมการจัดทําห
ลักเกณฑ์ เง่ือ
 

รทรัพยากรบุค
พ  โดยพิจารณ
ณะกรรมการแ
หลักเกณฑ์การ
นไข  และวิธี

คคล และการ
ณาจากทักษะ 
และเกณฑ์ใน
รบรรจุจ้างพน
ธีการคัดเลือก

รคัดเลือกบุคล
ความสามาร
การคัดเลือกพ
นักงานสายวิช
กเพ่ือการบรร

ลากรที่จะเข้าม
ถ และคุณสม
พนักงานมหา
ชาการ และสา
จุจ้างพนักงา

มาเป็นบุคลาก
มบัติอ่ืนๆ ที่จํา
าวิทยาลัยและ
ายสนับสนุนแ
นสายวิชากา

กรคณะเกษต
าเป็นเพ่ือการท
ะตําแหน่งอาจ
และช่วยวิชาก
รและสายสนั

ตรที่สามารถ
ทํางานคณะ
จารย์พ่ีเลี้ยง 
การ มีหน้าที่
นับสนุนช่วย
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 คณะเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน        
คณะเกษตรจึงได้จัดต้ัง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําคณะเกษตร  

 
 คณะเกษตรยังได้มีการระบบ E-office และ E-meeting เข้ามาช่วยในการเร่ืองการดําเนินงานภายใน
คณะเกษตร โดยระบบน้ี เป็นโปรแกรมในลักษณะ Job base และทํางานบน Internet โปรแกรมดังกล่าว      
จึงไม่ใช่ e-Document หรือ e-Filing ทะเบียนรับส่งหนังสือ หรือ หนังสือเวียน ซึ่งเป็น document base แต่
เป็นโปรแกรมที่บุคลากรใช้ปฏิบัติงานประจําวันซึ่งได้รวมเอาเอกสาร และการทํางานต่างๆเข้าไว้ในงาน แต่ละ
งาน เมื่อเรียกงานน้ันมาทําหรือแสดงจะพบเอกสารและการดําเนินงานทั้งหมดเก่ียวกับงานนั้นๆ ตลอดจนบันทึก
ว่างานน้ันได้ผ่านบุคลากรท่านใด ใครให้ความคิดเห็นอย่างไร ใครรับทราบ หรือใครอนุมัติ โดยมีการบันทึก วัน
เวลาที่ได้ดําเนินการต่างๆไว้ทุกข้ันตอน ซึ่งสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร ได้ดําเนินการพัฒนาและติดตามผล
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยผลการสํารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นผู้ที่ใช้โปรแกรม AMS e-Office ซึ่งมีความถ่ีการใช้งานเป็นประจําทุกวัน ร้อยละ 43.48 มีเพียง
ร้อยละ 8.70 ที่ตอบว่าไม่เคยใช้เลย โดยให้เหตุผลว่าใช้ไม่เป็นและมีภาระงานมาก ผู้ใช้งานโปรแกรมส่วนใหญ่
ร้อยละ 95.65 มีความสามารถใช้โปรแกรม AMS e-Office ในระดับพอใช้ ดี ถึงระดับดีมาก โดยมีผู้ใช้โปรแกรม
อีกร้อยละ 86.93 มีความเห็นว่าควรจะจัดอบรมการใช้โปรแกรม AMS e-Office 
 
 นอกจากน้ีคณะเกษตรได้มุ่งเน้นการทํางานที่โปร่งใสและให้บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมใน         
การบริหารและเสนอข้อคิดเห็นต่อการบริหารจึงได้จัดทําการประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารงานระดับ
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสถานี หัวหน้าสํานักงาน เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรที่ได้นํามาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นในปีถัดไป 
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คณะเกษตรให้ความสําคัญเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพราะจะทําให้การบริหารจัดการและ
การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจด้านการศึกษาของคณะเกษตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะเกษตร คณะเกษตรจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะเกษตร 
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายใน 
คณะเกษตร มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ    
คณะเกษตร และกําหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน คณะเกษตร    
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / หน่วยงานคณะเกษตร ทั้งน้ีคณะเกษตรได้
จัดทําตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของคณะเกษตร คือ ตัวบ่งช้ีที่ 9.2  การสนับสนุนและส่งเสริมผลงานด้านการเกษตร
หรือสาขาที่เก่ียวข้องเข้าประกวด (คณะเกษตร) 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555 ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. การกําหนดความสําเร็จของแผนดําเนินการในประเด็นการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
อาจยังไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 

ปีการศึกษา 2554 มีนิสิตได้รับ
เกียรตินิยม 11 คน ปีการศึกษา 
2 555  มี นิ สิ ต ไ ด้ เ กี ย ร ติ นิ ยม  
27 คน คิดเป็นร้อยละ 245.45 
สําหรับปีการศึกษา 2556 อยู่
ระหว่างสรุปจํานวนนิสิตสําเร็จ
การศึกษา และบัณฑิตเกียรตินิยม 

รองคณบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร / 
คณะกรรมการ
วิชาการ 

2. การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเน้นทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยในช้ันเรียน การจัดการความรู้ ยังมีน้อย 

จัดกิจกรรม/โครงการเน้นด้าน
การเรียนการสอน การวิจัยในช้ัน
เรียน  และการจัดการความรู้ 
จํานวน  2 โครงการ 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณะกรรมการ
วิชาการ 

3. คณะควรมีการกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ โดยต้องเป็นไปตามคุณลักษณะของ
หลักสูตรและความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิต อีกทั้งมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่สะท้อนผู้เรียน/บัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะด้านวิชาชีพ 

ทุกโครงการของฝ่ายกิจการนิสิต 
และสโมสรนิสิตคณะเกษตร มี
การกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิง
คุ ณ ภ า พ  ใ น โ ค ร ง ก า ร
ปีงบประมาณ  2557  100% 
ปัจจุบันระหว่างติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ /
คณะกรรมการ
วิชาการ 

4. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาคณาจารย์ที่
เน้นด้านการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น 
เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ และการทวนสอบ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในภาพรวมของคณะท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของ
ภาควิชา ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการสอน
ใน มคอ.3 และผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.5 

1. คณะเกษตรมี 27 หลักสูตร 
ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
มคอ.  
2. ผลการประเมินความพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี 

ค ณ บ ดี / 
คณะกรรมการ
พัฒนานานิสิต 

5.  คณะควรจัดห้องเอนกประสงค์เพ่ิมเติมให้กับนิสิต โดยอาจ
แยกเป็นสัดส่วน และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยน รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบทั่วกัน 

จํานวนนิสิตที่ เ ข้ าใ ช้บริการปี
การศึกษา 2555 จํานวน 1071 ปี
การศึกษา 2556 จํานวน 913 ซึ่ง
ยั ง ไม่ เ ป็นไปตามเ ป้าหมาย ท่ี
กําหนด 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ / 
คณะกรรมการ
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. การนําเสนอค่าผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ ควรเสนอท้ังค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลประเมินโครงการด้านทํานุ
บํารุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่ผ่านมามีการระบุค่าเฉล่ียแต่ยัง
มิ ไ ด้ ร ะ บุ ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

คณบดี / รอง
ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
กิจการพิเศษ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรจัดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรสายวิชาการให้มีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะ 

1. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าบุคลาการภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 
4 กิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับดี 

คณบดี / รอง
ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ควรจัดทําเป็น 
กราฟเพ่ิมเติมจากข้อมูลตารางตัวเลข ซึ่งจะง่ายต่อการตรวจ
รายงาน และทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

จั ด ทํ า ร า ย ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบรายได้ และรายงาน
ผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง/ปี 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายการเงิน 

2 .ควรจั ดทํ าแผนกลยุท ธ์ทางการ เ งินใ ห้ ชัด เจน  แยก
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจัดสรรเงินรายได้ 
เน่ืองจากที่เสนอมาเป็นรายงานผลการจัดสรรเงินเท่าน้ัน 

มีการจัดทําแผนรายรับ/รายจ่าย
ทางการ เ งิน  ประจํ า ปี  พ .ศ . 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (คําขอ
งบประมาณ) แยกงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณจัดสรร
เงินรายได้ 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายการเงิน 

3. ระบบใหม่เป็นระบบ ERP ซึ่งเริ่มใช้งาน แต่งานการเงินและ
งบประมาณ ยังต้องทําระบบเดิมอยู่ ทําให้ต้องทํางาน 2 ระบบ 
คือ ระบบ ERP และ ระบบเดิม ซึ่งระบบงานที่ดีควรลดงาน 
ลดเอกสาร และสะดวกต่อการตรวจสอบง่ายขึ้น 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 คณะ
เกษตรดําเ นินงานตามระบบ
การเงินและบัญชี (ERP) ของ มก. 
อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด  สํ า ห รั บ
ปีงบประมาณ 2555-6 ระหว่าง
ดําเนินการย้อนหลัง 

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายการเงิน 
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บทที ่2  
การรายงานผลการด าเนินงาน  

 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 255 6  

คณะเกษตรด าเนินงานตามภารกจิท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเกษตร      
4 ด้าน ดังนี้ 

2.1.1 ผลการด าเนินงานด้านผลิตบัณฑิต  
2.1.1.1 หลักสูตร 

คณะเกษตรมหีลักสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 รวมท้ังส้ิน 29 หลักสูตร โดยเป็นระดับ 
ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท แผน ข รวม 2 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดสอน (27 หลักสูตร) ซ่ึงสอดคล้องกบัจะเน้นของมหาวิทยาลัย
ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

2.1.1.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
1. คณะเกษตรมแีผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมรีะบบ 

การคัดเลือกอาจารย์ เพือ่ให้ได้อาจารย์ท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสมท้ังด้านคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ และมี
การส่งเสริมให้อาจารย์ได้พฒันาตนเองให้มคุีณวุฒิและความเชี่ยวชาญเพิม่ขึ้นเหมาะกบัการท าหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตในแต่ละสาขาวิชา ท าให้สัดส่วนของอาจารย์ประจ ามวุีฒิปริญญาเอกอยู่ใน
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 74.64  มตี าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 4  คน รองศาสตราจารย์     
38 คน และศาสตราจารย์ 11 คน 

2. คณะเกษตรมกีารจัดกจิกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์พฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิต ในโครงการ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร 
ซ่ึงเป็นการหาแนวทางพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 2) สัปดาห์คุยกบัครู Talk to teacher ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
ท าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบกบันิสิตอย่างใกล้ชิด ท าให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของนิสิตและแนะแนว
ทางการพฒันานิสิตได้อย่างดี   

3. คณะเกษตรมกีารประชุมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 255 6  เพือ่
ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ เพือ่ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร และร่วมสัมมนาสายสนับสนุนช่วยวิชาการ คณะเกษตร หัวข้อ “การส่ือสารเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การพฒันาองค์กร” ซ่ึงท าให้บุคลากรทุกคนได้น าข้อมลูท่ีได้จากการสัมมนาไปใช้พฒันาตนเองและพฒันางานท่ี
รับผิดชอบ 

2.1.1.3 แหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คณะเกษตรมบีริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพฒันานิสิต ท้ังใน

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ส าหรับอาคารวชิรานุสรณ์ มกีารจัดห้องเรียน ขนาด 42 ท่ีนั่งจ านวน     
12 ห้อง ขนาด 68 ท่ีนั่ง จ านวน 4 ห้อง ขนาด 78 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ห้อง ขนาด 300 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการ 12 ห้อง รวมถึงเคร่ืองมอืและอปุกรณ์การศึกษาท่ีเพยีบพร้อม ได้แก ่ครุภัณฑ์และเคร่ืองมอื
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มกีารบริการร้านอาหารและสถานท่ีส าหรับพกัผ่อน     
มปี้ายนิเทศและป้ายประชาสัมพนัธ์ เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร มเีจ้าหน้าท่ีดูแลระบบสาธารณูปโภค และรักษา
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ความปลอดภัยของอาคาร มรีะบบโทรทัศน์วงจรปิดเพือ่ความปลอดภัยของพืน้ท่ีส่วนกลาง และมกีารติดต้ัง
ระบบอปุกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นของอาคารวชิรานุสรณ์  

2.1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมนิผล 
คณะเกษตรมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ทุกหลักสูตรโดย ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ โดยมผู้ีแทนจากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วม เพือ่ควบคุมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดการเรียนการสอนท่ีมคีวามยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน  

2.1.1.5 นิสิตคณะเกษตรมกีารพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมกีารค านึงถึง
คุณลักษณะบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มกีารส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยสนับสนุน
ให้นิสิตร่วมโครงการแลกเปล่ียนนิสิตระหว่างประเทศท้ังอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ในโครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุน่ และท้ังสนับสนุนกจิกรรมพฒันาทักษะ ในโครงการ
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้แกน่ิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และโครงการประชุมวิชาการ KU-UT 
Student Symposium เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดมกีารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แกน่ิสิต ต้ังแต่แรกเข้า 
จนส าเร็จการศึกษา 
 

2.1.2 ผลการด าเนินงานด้านพฒันานิสิต  
คณะเกษตร มนีโยบายและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคู่กบัการส่งเสริมและ

สนับสนุนกจิกรรมการพฒันานิสิตท่ีเป็นกจิกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีนิสิตจะได้มโีอกาสได้รับการ
พฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกบัลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 
เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตรสานสายใยนิสิต ผู้ปกครอง คณาจารย์ ประจ าปี 2555 รวมถึง
กจิกรรมพฒันานิสิตตลอดปี  ได้แก ่โครงการจัดติววิชาพืน้ฐานของนิสิตชั้นปีท่ีหนึ่ง   โครงการศึกษาดูงาน
ภาควิชา โครงการประเพณีร่วมระหว่างกลุ่มนิสิต /นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ (กฬีา 4 จอบแห่งชาติ) 
โครงการสร้างเสริมและพฒันาศักยภาพผู้น านิสิตและนิสิต คณะเกษตร โครงการชวนน้องปลูกข้าว ส านึก
วัฒนธรรมการท านา คว้าเคียวเกีย่วข้าว ประจ าปี 2556 นอกจากนี้ นิสิตได้ร่วมในกจิกรรมด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยนิสิตร่วมกจิกรรมถอดบทเรียนเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกนัคุณภาพ         
ด้านกจิกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมโครงการความร่วมมอืเครือข่ายประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิชา 
 

2.1.3 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
คณะเกษตร ตระหนักถึงความส าคัญของภารกจิด้านการวิจัย โดยมุง่เน้นการผลิตงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ แกป้ัญหาการเกษตรในเชิงสาธารณในหลายรูปแบบ โดยมกีาร
ด าเนินการดังนี้ 

2.1.3.1 พฒันาคณาจารย์รุ่นใหมใ่ห้มคีวามพร้อมในการท าวิจัย คณะเกษตรมรีะบบอาจารย์พีเ่ล้ียง   
โดยให้อาจารย์อาวุโสท่ีมปีระสบการณ์ในการท าวิจัยคอยชี้แนะแนวทาง ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และ
วางรากฐานการท างานวิจัยท่ีถูกต้อง เพือ่ให้คณาจารย์รุ่นใหมม่แีนวทางในการท างานวิจัยท่ีถูกต้องต้ังอยู่บน
พืน้ฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
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2.1.3.2 พฒันางานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์ด าเนินงานวิจัยอย่างมคุีณภาพ คณะเกษตรมแีนวทาง
ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยท่ีมคุีณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 
และสามารถใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยแกไ้ขปัญหาการเกษตรแบบองค์รวม โดยคณะเกษตรมกีารจัดสรร
งบประมาณให้กบัคณาจารย์เพือ่เป็นทุนวิจัย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูแหล่งเงินทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก
ให้คณาจารย์ได้รับทราบ นอกจากนี้แล้วคณะเกษตรยังสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังการบูรณาการการวิจัยเข้ากบัการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการด้วย 

2.1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ คณะเกษตรให้ความส าคัญกบั
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีได้จากกระบวนการวิจัยท่ีผ่านการสังเคราะห์ในรูปของการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ วารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงมกีระบวนการในการตรวจทาน
เอกสารในการย่ืนขอทรัพย์สินทางปัญญาท้ังรูปของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย 
 คณะเกษตรมแีผนการด าเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556  เพือ่การ
จัดโครงการ พฒันากลไกและประสานงานการพฒันาวิชาการจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน   
และคณะเกษตรได้มกีารเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการประชาสัมพนัธ์ผลงานวิจัยและสาระน่ารู้ทาง
การเกษตรผ่านทาง ส่ือโทรทัศน์และส่ิงพมิพ ์
 

2.1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแกสั่งคม 
คณะเกษตร ให้ความส าคัญการภารกจิด้านการบริการแกสั่งคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกจิ

หลักท่ีคณะเกษตรต้องด าเนินการ ซ่ึงมผีลด าเนินการดังนี้ 
2.1.4.1 มคีวามร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพือ่สร้างศักยภาพในทางด้านเกษตรกรรมให้แกเ่กษตรกร มี
การส ารวจความต้องการ หรือการขอความอนุเคราะห์จากชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรทางด้าน
การเกษตร ตลอดจนผลการประเมนิของการจัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรท่ี
ต้องการให้คณะเกษตรจัดโครงการบริการวิชาการ ในการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ดี
ย่ิงขึ้น และน าผลการส ารวจมาใช้ในการวางแผนให้บริการด้านวิชาการของคณะเกษตร ผลการด าเนินงานท้ังใน
ส่วนของการสร้างเครือข่ายและการส ารวจความต้องการจ าเป็น ท าให้คณะเกษตรมโีครงการบริการวิชาการ
เกดิขึ้นเป็นจ านวนมากและเป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อเนื่องตลอดมา อกีท้ังคณะได้รับการประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอกต่างๆ ซ่ึงได้มกีารปรึกษาระดับผู้บริหารและผู้ท่ีเกีย่วข้อง จนสามารถสร้างโครงการบริการ
วิชาการให้กบัหน่วยงานต่างๆ  
 

2.1.5 ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     คณะเกษตรมกีารด าเนินงานตามภารกจิด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการด าเนินการตาม
นโยบายของคณะเกษตร ท่ีให้มกีารจัดกจิกรรมการท่ีเป็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก ่ประเพณีไทยในวาระ
ต่างๆ รวมท้ังกจิกรรมท่ีเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอนัดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง ได้แก ่ โครงการ
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร “การท านากบัวิถีเกษตรกรไทย" และกจิกรรมนิสิต ท่ีด าเนินการโดยและ
สโมสรนิสิต ได้มกีารบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากบักจิกรรมเสริมหลักสูตรอกีด้วย  
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ  ส าหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมนิคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (1 มถิุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะเกษตร ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับ
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมนิคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมนิเป้าหมายไมคิ่ดค่าคะแนน แต่ระบุเพยีง
บรรลุเป้าหมายหรือไมบ่รรลุเท่านั้น 
 

ผลการประเมนิตนเองของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จ านวน       
37 ตัวบ่งชี ้(มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไมร่วมตัวบ่งชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2) มคีะแนนผลการประเมนิ 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีล
การประเมนิ 4.68 อยู่ในระดับ ดีมาก  ด้านกระบวนการ  จ านวน 19 ตัวบ่งชี้   มผีลการประเมนิ 4.95              
อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 4.32 อยู่ในระดับดี 
 
 คณะเกษตร   มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี ้ได้แก ่ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 12, 15) มคีะแนนผลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.66 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย  4.68 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ด้านกระบวนการ จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ด้านผลผลิต จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับดี 
  ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่  4.51  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก โดยด้านปัจจัย
น าเข้า จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.93  ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านกระบวนการ 
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านผลผลิต จ านวน 14 
ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอยีดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ รวม 36 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 4.90 4.25 4.69 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 2.93 3.96 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 4.65 4.53 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุองค์ประกอบ 

4.93 4.56 4.33 4.51 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 
ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
รายองค์ประกอบ ได้ดังนี้  
 

ตารางที ่2  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 8 ขอ้ - - 7 ขอ้  (ขาดขอ้ 8) x 4 

หมายเหตุ :  
-  เอกสารอา้งองิท่ี 1.1-1-5 เปน็แผนฉบบั 2553-2557 ชว่งเปล่ียนคณบดีควรจัดท าการวิเคราะหแ์ผนเพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบายท่ี

ปรับใหม ่
-  หลักฐานท่ีแสดงเร่ืองการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายในอย่างเปน็ระบบ ยังไม่ชดัเจน 
-  เอกสารอา้งองิท่ี 1.1-8-1 แสดงถงึการน าผลการพจิารณาขอ้คิดเหน็/ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าป ียังไม่ชดัเจน 
ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้  (ขาดขอ้ 5) x 4 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ร้อยละ 60 129.5 173.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก = 74.640 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี

ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

(ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่าน
มา=3.040 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อย
ละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนท่ีได้เท่ากบั 1.267) 
 เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.00 

/ 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 30 49 173.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ=28.242 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 

4.707) 
(ค่าการเพิม่ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปี
ท่ีผ่านมา=-1.968 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขึ้น
ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั -1.640 
คะแนนจึงถกูปรับค่า=0)  เพราะฉะนั้น

เคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 4.707 

x 4.71 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 7 ขอ้ - - 5 ขอ้  (ขาดขอ้ 6, 7) x 4 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.6 7 ขอ้ - - 6 ขอ้ (ขาดขอ้ 6)  
(รอปรับแกไ้ขขอ้มูลในระบบ CHE ซ่ึงคณะ

ผ่านเกณฑ์ขอ้ 6) 

/ 4 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.7 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.8 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑ 

ร้อยละ 80 224 250 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระ = 
224/จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 

=250) เท่ากบัร้อยละ  89.60 เมื่อเทียบร้อย
ละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้น คะแนน

จึงเท่ากบั 4.480 

/ 4.48 

หมายเหตุ :  
-  การคัดเลือกผู้ใหสั้มภาษณ์ท้ังบณัฑิตและผู้ใชบ้ณัฑิต เปน็คนภายใน ท าใหไ้ม่สะท้อนผลการผลิตบณัฑิตและการใชบ้ณัฑิตท่ีแท้จริง 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๒ 

คะแนนผล
ประเมินจาก

นายจ้าง 
>4.15 

- - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕)  = 4.160 

/ 4.16 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๓ 

ร้อยละ 25 48 91 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเท่ากบั 48.00/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 91) = ร้อย
ละ52.747 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 

5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๔ 

ร้อยละ 50 31.75 23 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกเท่ากบั 31.750/จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั 
= 23) = ร้อยละ138.043 เมือเทียบค่าร้อย
ละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน

เท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๑๔ 

สัดส่วน 4.51 935.50 173.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากบั 935.500/จ านวนอาจารย์ประจ า
ท้ังหมดเท่ากบั 173.500 ) เท่ากบั 5.392 

เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 
เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 

4.493 

/ 4.49 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.1 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 
หมายเหตุ : 
-  เพือ่ใหก้ารใหค้ าปรึกษาวิชาการแกน่ิสิตเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั และเกดิผลลัพธ์ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อนิสิตย่ิงขึ้น ควรมีกลไกในการ

เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกีย่วขอ้ง (คณะกรรมการวิชาการ คณะท างานแกไ้ขปญัหาการเรียนการสอน
ของนิสิตระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา) เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตัดสินใจท่ีถกูต้องและครบถว้น 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 
หมายเหตุ : 
-  ไม่พบระบบท่ีสนับสนุนหรือโครงการท่ีสนับสนุนใหเ้กดิการขบัเคล่ือนงานวิจัยตามแผนกลยุทธ์ท่ีเสนออย่างชดัเจน 
-  มีประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีคณะก าหนดไว้ 5% ของเงินรายได้คณะ 
-  หอ้งปฏิบติัการวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนการวิจัยในระดับสูงได้หลายแขนง 
-  ไม่พบหลักฐานการประเมินส่ิงสนับสนุนการวิจัยของคณะ มีเพยีงหลักฐานการประชมุท่ีแจ้งเพือ่ทราบทุกวาระ  
-  การสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยท่ีชดัเจน 
-  ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานของภาควิชาจากหลักฐานท่ีแสดง 
ตัวบง่ชี้ท่ี 4.2 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 
ตัวบง่ชี้ท่ี 4.3 สัดส่วน 

270,000 
76,903,827.00 192.50 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั 
= 76,903,827.00/จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า = 
192.50)=399,500.40 บาท เมื่อเทียบค่า
คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังนั้น

คะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๕ 

ร้อยละ 20 130 208.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่เท่ากบั
130.000/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย

ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 208.500) = ร้อยละ
62.350 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากบั 5 

คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๖ 

ร้อยละ 20 21 208.50 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์= 21.000/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

คณะเกษตร = 208.500)= ร้อยละ 10.072 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน  

จึงมีค่าเท่ากบั 2.518 

x 2.52 

หมายเหตุ :  
-  การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เกนิกว่าคร่ึงใชใ้นการเรียนการสอนภายในคณะ 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๗ 

ร้อยละ 10 5.25 208.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ี
ได้รับรองคุณภาพ = 5.250/จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
208.500)= ร้อยละ 2.518  เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 10 เท่ากบั  5 คะแนน จึงมีค่า

เท่ากบั 1.259 

x 1.26 

หมายเหตุ : 
-  มีงานวิจัยท่ีเปน็รูปธรรมจ านวนมากแต่สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรมีจ านวนน้อย 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

-  ผลงานวิชาการมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนอาจารย์และองค์ความรู้ท่ีเกดิจากงานวิจัย 
ตัวบง่ชี้ท่ี 5.1 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  แผนท่ีเสนอรูปแบบแผนไม่พบ output/outcome ท่ีเชื่อมโยงไปยังแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวชี้วัดไม่แสดงผลการท าโครงการ ส่วน

ใหญ่ยังนับจ านวนโครงการและจ านวนคน 
-  แผนด้านการสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ เปน็การเสนอมาจากภาควิชา  
ตัวบง่ชี้ท่ี 5.2 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  การประเมินความส าเร็จของการบรูณาการไม่ชดัเจน เนื่องจากการประเมินขาดความชดัเจนจึงไม่เหน็หลักฐานของการน าผลไป

ปรับปรุง  
-  หลายโครงการท่ีภาควิชาท าเปน็โครงการต่อเนื่องมาหลายป ีแต่กลับไม่พบระบบการติดตาม outcome ของกลุ่มเปา้หมาย 
-  การได้รับเชญิวิทยากรไม่ใชค่วามร่วมมือเพือ่การพฒันาหรือการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
-  การประเมินเปน็การประเมินคร้ังเดียวหลังท าโครงการเสร็จ แต่ไม่ได้ติดตามผลกระทบท่ีเปน็รูปธรรมว่าเกษตรกรกนิดีอยู่ดีขึ้นหรือ

ลดต้นทุนมากขึ้นอย่างไร 
-  หลักฐานท่ีพบไม่ได้ใหค้วามส าคัญกบัการเขยีนโครงการท่ีมีความถกูต้องเชื่อมโยงอย่างเปน็ระบบเท่าท่ีควร 
-  ไม่พบหลักฐานการปรับปรุงท่ีได้จากผลการประเมิน 
 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๘ 

ร้อยละ 30 52 66 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กจิกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย = 
52.000/จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการ
ทางวิชาการท้ังหมด = 66.000) = มีค่า

เท่ากบั ร้อยละ 78.788 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
30 เท่ากบั 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๙ 

5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  PDCA ไม่พบ Act  พบแต่ว่าจะน าไปสู่การพฒันา แต่ไม่พบจะพฒันาอะไร มีแต่เปน็ก าลังใจ 
-  ภาพรวมของคณะไม่พบแผนรวม (Aggregate planning) การบริการวิชาการ ไม่สามารถบอกได้ว่าบรรลุตามตัวชี้วัดอย่างไร 
-  ไม่พบผลการประเมินโครงการว่า กลุ่มเปา้หมายเปน็อย่างไรท่ีชว่ยใหช้มุชนเกดิความย่ังยืน 
-  การประเมินมีแต่ความพงึพอใจไม่พบผลกระทบ 
-  การสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยท่ีชดัเจน 
-  ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานของภาควิชาจากหลักฐานท่ีแสดง 

ตัวบง่ชี้ท่ี 6.1 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ (ขาดขอ้ 6) / 5 

หมายเหตุ : 
-  แผนท่ีเสนอยังไม่พบ outcome ท่ีจะเชื่อมโยงผลท่ีได้จากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะเกดิผลอะไรกบัคณะ 
-  การประเมินผลส าเร็จไม่แสดงในทุกโครงการ/กจิกรรม และไม่พบผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงอย่างเปน็ระบบ 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๐ 

5 ขอ้ - - 4 ขอ้ (ขาดขอ้ 1) x 4 

หมายเหตุ : 
-  การด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม PDCA 
-  การประเมินการบรรลุเปา้หมายนั้นคณะนับเพยีงท าโครงการเสร็จ 7 โครงการ จากท้ังหมด 8 โครงการ แต่ไม่ได้ประเมินจาก

เปา้หมายตามตัวชี้วัดในแผน 
-  การเสนอหลักฐานท่ีแนบใน CHE ไม่สอดคล้องกบัตัวบง่ชี้ 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๑ 

5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ :   
-  ไม่พบการน าผลการประเมินมาวิเคราะหเ์พือ่การปรับปรุงต่อไป 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้  (ขาดขอ้ 7) x 4 

หมายเหตุ :  
-  ขอ้มูลท่ีแจ้งไว้ในขอ้ 2 ยังไม่ได้แสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารสามารถถา่ยทอดวิสัยทัศน ์ทิศทางการด าเนินงานไปยังบคุลากรได้ครบทุก

ระดับ 
-  ค าชี้แจงผลการด าเนินงานในขอ้ 3 ไม่บอกถงึวิธีท่ีผู้บริหารใชใ้นการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย

แกบ่คุลากรในคณะ การประเมินคุณภาพระดับภาควิชาเปน็การประเมินเน้นตามตัวบง่ชี้คุณภาพการศึกษา ของ สกอ. (เปน็เกณฑ์
ขั้นต่ าของ สกอ. ซ่ึงไม่ครอบคลุมงานท่ีมอบหมายได้ทุกเร่ืองตามแผนกลยุทธ์ ท่ีควรจะมีขอบเขตวัตถปุระสงค์มากกว่า) 

-  ในขอ้ 5 ควรน าเสนอตัวอย่างท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน-ในขอ้ 6 ควรมีการน าเสนอ
เหตุการณ์/กจิกรรมท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารใชห้ลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 องค์ประกอบ (ท่ีระบใุนเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สกอ.) มา
ใชใ้นการบริหารคณะ 

 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.2 5 ขอ้ - - 4 ขอ้  (ขาดขอ้ 5) x 4 

หมายเหตุ :  
-  ไม่พบ "ประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของคณะ" (ประเด็นความรู้ต้องเปน็ผลท่ีเกดิมาจากขั้นตอนในการท าแผนกล

ยุทธ์ หรือความรู้ท่ีขาดหายไปนั้นกอ่ใหเ้กดิเปน็อปุสรรคต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เชน่ วิธีการสอนท่ีโดดเด่นของอาจารย์
อาวุโสในคณะท่านหนึ่ง ท่ีสามารถท าใหน้ิสิตดึงศักยภาพคิดวิเคราะหเ์ชงิวิพากษไ์ด้อย่างประสิทธิผล มาเปน็แบบอย่างการจัดการ
ความรู้ เปน็ต้น) 

- การจัดการความรู้ท่ีท าในป ี2556 ของฝ่ายบริหารและส านักงานเลขาฯ ไม่สอดคล้องกบัพนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านวิจัย
โดยตรง 

 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.3 4 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  ไม่พบแผนระบบสารสนเทศของคณะเกษตรในป ี2556 พบมีเพยีงประกาศคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ป ี2554 
-  จากการน าเสนอโดยคณบดี และการสัมภาษณ์บคุลากรสายสนบัสนุน พบว่าป ี2556 ได้เร่ิมมีการน าระบบ e-office มาใชอ้กีท้ังยัง

มีการส ารวจผลการใชง้าน 
-  ควรมีผู้บริหารท่ีรับหน้าท่ีไปวิเคราะหว์างแผนระบบสารสนเทศ/การส่ือสารองค์กรของคณะใหส้ามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์/
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ภารกจิ ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
-  ควรมีกลไกประเมินความพงึพอใจผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ (ครบทุกระบบ) ท่ีสามารถน ามาพฒันาปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.4 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  พบมีการด าเนินกจิกรรมบริหารความเส่ียงในบางหน่วยงาน ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานตามขอ้บงัคับจากมหาวิทยาลัย ไม่พบ

หลักฐานท่ีบง่ว่าสามารถน าไปใชเ้ปน็เคร่ืองมือท่ีส าคัญในการปรับปรุงระบบงาน 
- จากการสัมภาษณ์ ยังพบมีโอกาสเกดิอบุติัการณ์ท่ีเส่ียงอยู่ แต่ขาดการน าส่งขา่วสู่ผู้บริหารอย่างเปน็ระบบ เชน่ ระบบปอ้งกนั

อคัคีภัยในบางหน่วยงาน มีคนแปลกหน้าประสงค์ร้ายต่อนิสิต เปน็ต้น 
ตัวบง่ชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๓ 
4.00 4.65 1.00 4.65 / 4.65 

ตัวบง่ชี้ท่ี 8.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้ (ขาดขอ้ 1) x 4 

หมายเหตุ : 
-  ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสมบรูณ์ เชน่ การวางแผนการได้เงินและใชเ้งินใหส้มดุลท้ังปริมาณและชว่งเวลา แผนเงินส ารอง

ฉกุเฉนิ การหมุนเวียนหมวดเงิน แผนการจัดหาเงินเพิม่ เปน็ต้น 
ตัวบง่ชี้ท่ี 9.1 9 ขอ้ - - 8 ขอ้ (ขาดขอ้ 9) x 4 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๕ 

คะแนน 
>4.15 

- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกดั = 4.64/

จ านวนป ี= 1 ป)ี = 4.640 

/ 4.64 

เฉลี่ยคะแนนรวมทกุตัวบ่งช้ี
ของทกุองค์ประกอบ 

        4.51 
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องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 
 คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
  ส าหรับผลการประเมนิคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไมน่ าคะแนนมาประเมนิท้ัง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มผีลการประเมนิตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00  ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ  ดีมาก      
ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ  ดี รายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ขอ้ 8 8 8 7 5.00 4.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบนัให้
เกดิอตัลักษณ์ 

ขอ้ 5 5 5  5.00  รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งาน แต่
ไมน่ า

คะแนน
มา

ประเมนิ 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพฒันาบณัฑิต
ตามอตัลักษณ์ 

คะแนน >3.51 >3.51 4.22  4.22  

17 ผลการพฒันาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั 

ขอ้ 5 5 5  5.00  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
 1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 8 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
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มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบคุลากรในคณะ 
และได้รับความเหน็ชอบจาก
กรรมการประจ าคณะ โดย
เปน็แผนท่ีเชื่อมโยงกบั
ปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพฒันาการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

คณะเกษตรมีการจัดท าแผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) ระยะเวลา 10 ป ี(พ.ศ. 
2556 – 2565) (1.1-1-1) ซ่ึงสอดคล้อง
กบันโยบายพฒันาคณะเกษตร (1.1-1-2) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (1.1-1-3) โดยการมีส่วน
ร่วมของบคุลากรในคณะ (1.1-1-4) และ
ได้รับความเหน็ชอบจากกรรมการประจ า
คณะเกษตร ตลอดจนจัดท าแนวทางการ
บริหารงาน แผนเชงิรุก ของคณบดี ให้
สอดคล้องกบันโยบายพฒันาคณะเกษตร
และแผนปฏิบติัราชการ 4 ป ี(1.1-1-5) 

1.1-1-1 แผนปฏิบติัการ แผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตร พ.ศ. 2556 - 2565 
 
1.1-1-2 นโยบายการพฒันาคณะเกษตร 
 
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 
10 ป ีพ.ศ. 2556 – 2565 
 
1.1-1-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์
แสดงความคิดเหน็ต่อแผนปฏิบติัราชการ 
ตามนโยบายพฒันา คณะเกษตร ป ี
2554-2557 
 
1.1-1-5 นโยบาย แผนเชงิรุก และผล
การด าเนินงานท่ีคาดหวังของ คณะ
เกษตร ป ี2553-2557 และการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกบันโยบาย ปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์
ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

คณะเกษตรมีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์
ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดย  
1) ส่งปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
แผนปฏิบติัราชการพฒันาคณะเกษตร 
ไปยังภาควิชาเพือ่ประกอบการจัดท า
แผนการ ปฏิบติังานประจ าปขีองฝ่าย
ต่างๆ และภาควิชา (1.1-2-1) 
2) แจ้งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร คร้ังท่ี 
5/2556 เมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2556   
(1.1-2-2)  
3) ทางเว็บไซต์ 
http://www.agr.ku.ac.th (1.1-2-3) 
4) ผู้บริหารในระดับภาควิชาน าเสนอ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารภาควิชา
ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของคณะเกษตร
และมหาวิทยาลัย (1.1-2-4) 

1.1-2-1 บนัทึกขอใหส่้งผลการ
ด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2555 
และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
1.1-2-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร คร้ังท่ี 
5/2556 
 
1.1-2-3 www.agr.ku.ac.th 
 
1.1-2-4 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร     
คร้ังท่ี 5/2556 
- การเสนอวิสัยทัศน์ของหวัหน้าภาควิชา 
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มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เปน็แผนปฏิบติัการ
ประจ าปคีรบ 4 พนัธกจิ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

คณะเกษตรมีกระบวนการแปลงแผน   
กลยุทธ์เปน็แผนปฏิบติัการประจ าปคีรบ  
4 พนัธกจิ  คือ  ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดย
ก าหนดใหร้องคณบดี และผู้ชว่ยคณบดี 
ด าเนินการวิเคราะหแ์ละแปลงแผนกล
ยุทธ์ของคณะเกษตร พร้อมน าผลการ
ด าเนินงานในปท่ีีผ่านมา ขอ้คิดเหน็ และ
ขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน  
ปรับปรุง ใหเ้ปน็แผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณของแต่ละฝ่าย ( 1.1-2-1) 
เพือ่จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-3-1)  และ
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตร (1.1-3-2) 

1.1-2-1 บนัทึกเอกสารการจัดท า 
แผนการ ด าเนินงานคณะเกษตร  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
1.1-3-1 แผนการด าเนินงานคณะเกษตร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
1.1-3-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  4 

มีตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบติัการประจ าป ีและ
ค่าเปา้หมายของแต่ละตัวบง่ชี ้
เพือ่วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าป ี

คณะเกษตรมีการจัดท าตัวบง่ชี้ ( KPI) 
พร้อมท้ังเปา้หมาย (target) เพือ่ท่ีใชวั้ด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  (1.1-1-5) 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี  (1.1-3-1) 
อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเปา้หมายท่ีได้
ก าหนดร่วมกนั 

1.1-1-5 ตัวบง่ชี้ (KPI) พร้อมท้ัง
เปา้หมาย (target) ท่ีใชวั้ดความส าเร็จ
ของ แผนปฏิบติัราชการ ตามนโยบาย
การพฒันาคณะ สถาบนั ส านัก ในระยะ 
4 ป ี
 
1.1-3-1 แผนการด าเนินงานคณะเกษตร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
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มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปคีรบ 
4 พนัธกจิ 

คณะเกษตรมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปคีรบ  4 พนัธกจิ  
โดยแสดงในรูปของรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2555 (1.1-5-1, 2) เพือ่สร้างความมั่นใจ
ว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังาน
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

1.1-5-1 รายงานการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคณะเกษตร 
 
1.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
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มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏิบติัการประจ าป ี
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่
พจิารณา 

คณะเกษตรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบติั
งานประจ าปอีย่างน้อย 2 คร้ัง/ป ีในรูป
ของรายงานไตรมาส 1-2 ( 1.1-6-1,   
1.1-5-2) และรายงานผลต่อผู้บริหาร /
คณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา  
(1.1-6-2) ซ่ึงหากไม่เปน็ไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้จะได้น าไปวิเคราะหถ์งึสาเหตุ
และน าเสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

1.1-6-1 บนัทึกตามผลรายไตรมาส 
 
1.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
 
1.1-6-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
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มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

คณะเกษตรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์  
โดยเปรียบเทียบผลของตัว บง่ชี้การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กบัค่า
เปา้หมาย 1) การประเมินผลตามตัวบง่ชี้
ของแผนพฒันาคณะเกษตร แผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตร (1.1-5-1)  2) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร 
(1.1-7-1) และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ี ประชมุผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ (1.1-7-2) 

1.1-5-1 รายงานการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคณะเกษตร แผนกลยุทธ์
คณะเกษตร  
 
1.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะเกษตร ประจ าป ี2556 
 
1.1-7-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  8 

มีการน าผลการพจิารณา
ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าป ี

คณะเกษตรมีการน าผลการพจิารณา  
ขอ้คิดเหน็  และขอ้เสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไป
ทบทวน /ปรับปรุง โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
ขอ้เสนอแนะท่ีได้รับมา และจัดท าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าป ีท่ี
ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร      
(1.1-8-1) 

1.1-8-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 
เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

8 ขอ้ 8 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

8 ขอ้ 8 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

8 ขอ้ 7 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
63 

ตัวบ่งช้ีที ่16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบติังานท่ี
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยได้รับการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั 

คณะเกษตรมีการก าหนด ปรัชญา 
ปณิธาน พนัธกจิ กลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบติังาน (1.1-1-1) ท่ีสอดคล้องกบั  
อตัลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พนัธกจิ 
และวัตถปุระสงค์ของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

1.1-1-1 แผนปฏิบติัการ แผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตร พ.ศ. 2556 - 2565 

  2 

มีการสร้างระบบการม ี   
ส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บคุลากรในการปฏิบติัตาม 
กลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถว้นสมบรูณ์ 

คณะเกษตร มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เปน็แผนปฏิบติัการประจ าปคีรบ 
4 พนัธกจิ คือ  ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้
เปน็แผนด าเนินงานในรูปแบบโครงการ/
กจิกรรมประจ าป ีและติดตามผล ของ
ทุกฝ่าย และภาควิชาฯ ท่ัวท้ังองค์กร 
(1.1-5-1-2) 

1.1-5-1 รายงานการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคณะเกษตร 
 
1.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2556 

  3 

ผลการประเมินของผู้เรียน
และบคุลากรเกีย่วกบัการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพ
บณัฑิต ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาม        
อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
คะแนนด้านต่างๆ ดังนี ้

- ด้านส านึกดี 4.32  คะแนน 
- ด้านมุ่งมั่น 4.22  คะแนน 
- ด้านสร้างสรรค์ 4.04  คะแนน 
- ด้านสามัคคี    4.28  คะแนน 

และ มีการประเมินของบคุลากรท่ี
เกีย่วกบัการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบนั ท่ีสอดคล้องกบัอตัลักษณ์ 
เท่ากบั 3. 65 คะแนน จาก 5.00 
คะแนน (16.1-3-1) 

16.1-3-1 สรุปประเมินการปฏิบติังาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  4 

ผลการด าเนินงานกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบท่ีเปน็ประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

คณะเกษตรด าเนินงานกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบท่ีเปน็ประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง เชน่ 
โครงการบริการวิชาการท่ีคณะเกษตร
ด าเนินการ ได้สร้างความเขม้แขง็ด้าน
วิชาการใหก้บัหน่วยงานท่ีเปน็เครือขา่ย
และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ 
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
เพือ่จัดต้ัง “ศูนย์วิจัยการเกษตร
เครือขา่ยชมุชน บริษทั ไออาร์พซีี – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (IRPC-KU) 
บรรยายใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
เร่ือง “แมลงตัวห้ าและแมลงตัวเบยีน...
อกีหนึ่งตัวชว่ยท่ีปลอดภัยกว่า” ผลจาก
โครงการนี้ ท าใหเ้กษตรกรเครือขา่ย
ชมุชนคร้ังท่ี 2 สามารถน าวิธีการต่างๆ 
ไปใชป้ระโยชน์ในพืน้ท่ีเพาะปลูกของ
ตนเองได้ (16.1-4-1-3) 
2) การพฒันาเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร ของภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นชมุชนได้เลย 
2.1) การพฒันาเคร่ืองสีขา้วขนาดเล็ก
เพือ่ชมุชน หรือเคร่ืองสีขา้วชมุชน-120 
ซ่ึง มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการ
เคล่ือนย้าย ติดต้ัง ใชง้านง่าย โดยผู้ใช้
สามารถปรับแต่งใหท้ างานได้เหมาะสม
กบัขา้วเปลือก ซ่ึงสามารถผลิตได้ท้ัง  
ขา้วกล้อง ขา้วซ้อมมือ และขา้วขาว  
(16.1-4-4)  
2.2) เคร่ืองปอกฝร่ังเพือ่การผลิตฝร่ังแช่
บว๊ย ซ่ึงชว่ยแกป้ญัหาขาดแคลนแรงงาน
การปอกผลฝร่ังและลดระยะเวลาในการ
ผลิตฝร่ังแชบ่ว๊ย ตัวเคร่ืองผลิตจากวัสดุ
คุณภาพเกรดอาหารท าใหไ้ด้ผลผลิตท่ี
สะอาด ถกูหลักสุขอนามัย สร้างความ
มั่นใจใหก้บัผู้บริโภค ราคาไม่แพง ชว่ย
ใหเ้กษตรกรและผู้สนใจท าเปน็อาชพี
เสริมลงทุนได้ง่ายขึ้น (16.1-4-5) 

16.1-4-1 ภาพถา่ย โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพือ่จัดต้ัง 
“ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ยชมุชน 
บริษทัไออาร์พซีี-มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์” 
 
16.1-4-2 สไลด์ประกอบการบรรยาย 
เร่ือง “แมลงตัวห้ าและแมลงตัวเบยีน...
อกีหนึ่งตัวชว่ยท่ีปลอดภัยกว่า” 
 
16.1-4-3 เอกสารวิชาการเกษตร
เครือขา่ยชมุชน เร่ือง “แมลงตัวห้ าและ
แมลงตัวเบยีน 
 
16.1-4-4 การพฒันาเคร่ืองสีขา้วขนาด
เล็กเพือ่ชมุชน 
 
16.1-4-5 เคร่ืองปอกฝร่ังเพือ่การผลิต
ฝร่ังแชบ่ว๊ย 
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  5 

ผู้เรียน/บคุลากร/คณะ/
สถาบนั ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นท่ี
เกีย่วกบัอตัลักษณ์ 

นิสิตและบคุลากร คณะเกษตรได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเกีย่วกบัอตั
ลักษณ์ ดังนี ้
1) ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญ
วิริยะภาพ รับพระราชทานโล่ห์
เกยีรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ าป ี
2555 สาขากฏีวิทยาทางการแพทย์
และสัตวแพทย์ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
(16.1-5-1) 
2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชัรียา  
บญุกอแกว้ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
สาขาการเกษตร ประจาปกีารศึกษา 
2556 (ผู้ปฏิบติังานในสถาบนั  
อดุมศึกษาท่ีสังกดัอยู่ต้ังแต่ 10 ป ีขึ้น
ไป) ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก 
(16.1-5-1) 
3) อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ เปย่ค าภา  
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
การประชมุสัตวศาสตร์แหง่ชาติ      
คร้ังท่ี 2 (16.1-5-2) 
4) นายณัฐชา คงณศิริ และนายปญัญา 
มานะเจริญดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดับท่ี 2 จัดการประกวดอาหารท่ีมี
ประโยชน์เพือ่สุขภาพเชงิสร้างสรรค์ 
(เกษตร มาสเตอร์เชฟ Thai Food 
Good Health) 

16.1-5-1 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร คร้ัง
ท่ี 5/2557  
 
16.1-5-2 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ การประชมุสัตวศาสตร์แหง่ชาติ 
คร้ังท่ี 2 
 
16.1-5-3 ภาพกจิกรรมการแขง่ขนั 
และการรับรางวัล 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

N/A 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ มีการรายงานแต่ไม่ประเมิน 0.00  
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ตัวบ่งช้ีที ่16.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
หมายเหตุ 1. คณะและสถาบนั มีอตัลักษณ์เดียวกนั โดยความเหน็จากสภาสถาบนั 

2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินงานร่สมกบัสถาบนักไ็ด้ 
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ด าเนินงานด้วย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา)  

2554 2555 2556 
1 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมนิบัณฑิต - 189.06 384.02 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมนิท้ังหมด - 46 91 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด - 223 381 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิ 3.83 4.11 4.22 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 255 5 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

N/A 4.11 4.11 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

>3.51 4.22 4.22 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>3.51 มีการรายงานแต่ไม่ประเมิน 0.00 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 
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ตัวบ่งช้ีที ่17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบั
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั 

คณะเกษตรมีการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและ
คณะ โดยก าหนดใหม้ีการปฏิบติังานตาม
ภาระกจิแผนเชงิรุก และถา่ยทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติังาน เพือ่
ขบัเคล่ือนคณะเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของบคุลากร (1.1-1-5) 

1.1-1-5 นโยบาย แผนเชงิรุก 
และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวัง
ของ คณะเกษตร ป ี2553-2557 

  2 

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบคุลากรในการ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีก าหนด
อย่างครบถว้นสมบรูณ์ 

คณะเกษตรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏิบติัตามกล
ยุทธ์ท่ีก าหนดอย่างครบถว้นสมบรูณ์ ตาม
ภารกจิท้ัง 4 พนัธกจิ โดยการถา่ยทอดแผนการ
ปฏิบติังาน โครงการ และกจิกรรมสู่บคุลากร 
และนิสิต ซ่ึงสามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของคณะเกษตร 4 ด้าน (1.1-3-1) 

1.1-3-1 แผนการด าเนินงาน
คณะเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

  3 

ผลการประเมินความพงึพอใจ
ของบคุลากรท่ีเกีย่วกบัการ
ด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเกษตร ใหบ้ลุากรเขา้ประเมินความพงึ
พอใจของบคุลากรท่ีเกีย่วกบัการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกบัอตั
ลักษณ์ ผลประเมินของ มก. เท่ากบั 4.07 
คะแนน จาก 5.00 คะแนน (17-3) 

17-3 
https://regis.ku.ac.th/identit
y/process/list_institute.php 

  4 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกดิผลกระทบ
ท่ีเกดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

คณะเกษตรมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบนัและเกดิผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม (1.1-5-1) 

1.1-5-1 รายงานการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคณะเกษตร 
แผนกลยุทธ์คณะเกษตร 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  5 

ผู้เรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบนั 
มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1) ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะ
ภาพ รับพระราชทานโล่หเ์กยีรติยศเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ประจ าป ี2555 สาขากฏีวิทยา
ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
(16.1-5-1) 
2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชัรียา        
บญุกอแกว้ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขา
การเกษตร ประจาปกีารศึกษา 2556 
(ผู้ปฏิบติังานในสถาบนั อดุมศึกษาท่ีสังกดัอยู่
ต้ังแต่ 10 ป ีขึ้นไป) ด้านการเรียนการสอน 
ระดับดีมาก 
3) อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ เปย่ค าภา  ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ การประชมุ
สัตวศาสตร์แหง่ชาติ คร้ังท่ี 2 (17-5-2) 

16.1-5-1 คัดย่อรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการประจ า
คณะเกษตร คร้ังท่ี 5/2557  
 
16.1-5-2 รางวัลนักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่ การประชมุสัตวศาสตร์
แหง่ชาติ  คร้ังท่ี 2 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 255 5 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ มีการรายงานแต่ไม่ประเมิน 0.00  
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 
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องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
 
 คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  
 
  ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8  ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย  4.60  ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  
รายละเอยีดดังต่อไปนี้  
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 

2556) 

ผลการ
ประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต        4.60 4.60   
2.1 ระบบและกลไกการพฒันา

และบริหารหลักสูตร 
ขอ้ 7 7 7 6 5.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

5 5 129.5 74.64 129.5 74.64 5.00 5.00   
  173.5 173.5 

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

5 5 49 28.24 49 28.24 4.71 4.71  
173.5 173.5 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุน 

ขอ้ 5 5 6 5 4.00 4.00   

2.5 หอ้งสมุด อปุกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ขอ้ 6 6 6 7 4.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ขอ้ 7 7 7 6 5.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพฒันา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ขอ้ 7 7 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหก้บันิสิต 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1 
(สมศ.) 

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชพี
อสิระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 80 301 86.99 224 89.60 4.35 4.48   
346 250 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 

2556) 

ผลการ
ประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน    346 346    
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ท้ังภาคปกติและภาคพเิศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     355 355       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท าและประกอบ
อาชพีอสิระ 

คน     224 224       

  จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     57 57       
  จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท า

กอ่นเขา้ศึกษา 
คน     20 20       

  จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอปุสมบท 

คน     1 1       

  จ านวนบณัฑิตท่ีไม่ได้   
งานท า 

คน     26 0     

  จ านวนบณัฑิตท่ีไม่ประสงค์
ท างาน 

คน     18 18     

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชพีอสิระ 

คน     16,066.25 16,066.25     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบณัฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อดุมศึกษาแหง่ชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

>4.15 >4.15 4.16 4.16 4.16 4.16   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ >30 >25 24 26.37 48 52.75 5.00 5.00   

91 91 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     91 91     

 การตีพมิพเ์ผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

   5 1.25 0 0.00    

  มีการตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     16 8.00 29 14.50    
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 

2556) 

ผลการ
ประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     13 9.75 38 28.50    

  มีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     5 5.00 5 5.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบนั
หรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ >50 >50 9.00 39.13 31.75 138.04 3.91 5.00  

23 23   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     23 23    

  มีการตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการ
ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน     8 2.00 7 1.75    

  มีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 

2556) 

ผลการ
ประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพมิพใ์นวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00    

  มีการตีพมิพใ์นวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อนัดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
ในปล่ีาสุดใน subject 
category ท่ีตีพมิพห์รือมี
การตีพมิพใ์นวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     7 7.00 30 30.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ  
การเผยแพร่ในระดับ
สถาบนัหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ  
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ  
การเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพฒันาคณาจารย์ สัดส่วน 4.51 4.51 935.5 5.39 935.5 5.39 4.49 4.49   
173.5 173.5 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0 0 0     
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     31 62 31 62     
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     58.5 292.50 58.5 292.50     
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์      

วุฒิปริญญาตรี 
คน     0 0 0 0     
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 

2556) 

ผลการ
ประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์       
วุฒิปริญญาโท 

คน     5.0 15 5.0 15     

  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์        
วุฒิปริญญาเอก 

คน     30 180 30 180     

  รองศาสตราจารย์         
วุฒิปริญญาตรี 

คน     2.0 6 2.0 6      

  รองศาสตราจารย์         
วุฒิปริญญาโท 

คน     6.0 30 6.0 30      

  รองศาสตราจารย์        
วุฒิปริญญาเอก 

คน     30 240 30 240    

  ศาสตราจารย์             
วุฒิปริญญาตรี 

คน     0 0 0 0    

  ศาสตราจารย์                
วุฒิปริญญาโท 

คน     0 0 0 0    

  ศาสตราจารย์              
วุฒิปริญญาเอก 

คน     11 110 11 110    
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้  
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป
และครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกการเปดิ
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบติั
ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 

คณะเกษตรมีหลักสูตรท้ังหมด 29หลักสูตร โดยมี
ระบบและกลไกการเปดิหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร มี  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการเปน็ประธานกรรมการ โดยท าหน้าท่ี
พจิารณาการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนพฒันา
หลักสูตรใหม่ใหส้อดคล้องตามแผนพฒันาการศึกษา 
ฉบบัปจัจุบนั (2.1-1-1)      ในปกีารศึกษา 2556 
คณะเกษตรมีการเปดิหลักสูตรใหม่ได้แก ่หลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อตุสาหกรรม โดยภาควิชาสัตวบาล ปจัจุบนัอยู่
ระหว่างการพจิารณาจากคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-1-2) และมีหลักสูตร 
จ านวน 13 หลักสูตรอยู่ระหว่างด าเนินการ
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-3) เชน่เดียวกนั
กบัการเปดิหลักสูตรใหม่ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(2.1-1-4) โดย
คณะกรรมการแต่ละชดุจะท าหน้าท่ีวิจัยสถาบนัเพือ่
ใชใ้นการปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าร่างหลักสูตร
ปรับปรุง และด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการปรับปรุงหลักสูตร  

2.1-1-1 ค าส่ังคณะเกษตร 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะเกษตร 
 
2.1-1-2 บนัทึกขอ้ความ 
เร่ือง ขอเสนอเปดิหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อตุสาหกรรม 
 
2.1-1-3 แนวปฏิบติัการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษา 
 
2.1-1-4 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

  2 

มีระบบและกลไกการปดิ
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบติั
ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

คณะเกษตรมีระบบและกลไกการปดิหลักสูตร โดย
ใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีต้องการปดิ 
(2.1-2-1) เสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะ
เกษตร มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเปน็ประธาน
กรรมการ (2.1-1-1) เพือ่เสนอต่อท่ีประชมุกรรมการ
ประจ าคณะเกษตร พจิารณาเหน็ชอบ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการศึกษา มก. พจิารณาด าเนินการ

2.1-2-1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรคณะเกษตร  
2.1-1-1 ค าส่ังคณะเกษตร 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิชาการ   คณะเกษตร   
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่อไป ซ่ึงในปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตรไม่มีการ
ด าเนินการขอปดิหลักสูตร 

  3 

ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน
ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
(การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
หมายถงึ ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบง่ชี้ผล
การด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพือ่การประกนั
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาใหป้ระเมินตามตัว
บง่ชี้กลางท่ีก าหนดใน
ภาคผนวกท่ี 1) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชพีต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชพีท่ี
เกีย่วขอ้งด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับ
หลักสูตรเกา่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ
กอ่นปกีารศึกษา 2555 ให้
ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

คณะเกษตรมีหลักสูตรท้ังส้ิน 2 9 หลักสูตร มี
รายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2           
ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ และมีการจัดท าแบบ
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ. 7)  ใน
ระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.1-3-1) 

2.1-3-1 รายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) 
ในระบบ มคอ.ออนไลน ์
 

  4 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากบัใหม้ีการ
ด าเนินการได้ครบถว้นท้ังขอ้ 
1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเปน็
ผู้รับผิดชอบควบคุมก ากบัใหม้ีการด าเนินการได้
ครบถว้น ท้ังขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ขา้งต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ซ่ึงเปน็ประธานคณะกรรมการวิชาการ     

2.1-4-1 แบบรายงาน
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา (มคอ.3 ,  
มคอ.4 , มคอ.5 , มคอ.6 
และ มคอ.7) ในระบบ มคอ.
ออนไลน์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรท่ีด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
จะต้องควบคุมก ากบัใหก้าร
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ในขอ้ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ขอ้แรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบง่ชี้ท่ีก าหนดใน
แต่ละป ีทุกหลักสูตร 

คณะเกษตร ได้มีบนัทึกขอ้ความไปยังทุกภาควิชา/
ประธานหลักสูตรใหจ้ัดท าแบบรายงานมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา (มคอ.3 ,  มคอ.4 , มคอ.5 , 
มคอ.6 และ มคอ.7) เมื่อเสร็จส้ินปกีารศึกษา 255 6 
ในระบบ มคอ.ออนไลน์ (2.1-4-1) ผลการด าเนินการ
หลักสูตร พบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น และเปน็ผู้มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย  มีการประชมุ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการออกแบบการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย 
นอกจากนี้คณาจารย์คณะเกษตรได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
บคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพฒันา
วิชาการ และวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

  5 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากบัใหม้ีการ
ด าเนินการได้ครบถว้นท้ังขอ้ 
1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการพฒันาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ้ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
จะต้องควบคุมก ากบัใหก้าร
ด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ในขอ้ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบง่ชี้และทุก
หลักสูตร 

คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตรเปน็
ผู้รับผิดชอบควบคุมก ากบัใหม้ีการด าเนินการได้
ครบถว้น ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตลอดปกีารศึกษา 
โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ได้ด าเนินการปรับปรุงหรือพฒันาหลักสูตรตามผล
การประเมิน     ท าใหผ้ลการด าเนินงานเปน็ไปตาม
มาตรฐานและตัวบง่ชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก
ตัวบง่ชื้และทุกหลักสูตรตามแบบรายงานมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7  
ในระบบ มคอ.ออนไลน์       (2.1-4-1) 

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

 - 6 

มีความร่วมมือในการพฒันา
และบริหารหลักสูตรระหว่าง
สถาบนักบัภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกีย่วขอ้งกบั
วิชาชพีของหลักสูตร 
มากกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนหลักสูตรวิชาชพี
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) 

  7 

หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
ท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปดิสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะเกษตรมีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจัยท่ีเปดิสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) จ านวน 20 หลักสูตร จากท้ังหมด 27 
หลักสูตร คิดเปน็ร้อยละ 74.07 ของจ านวนหลักสูตร
ท้ังหมด (2.1-7-1) 

2.1-7-1 หลักสูตรของคณะ
เกษตรท้ังหมด และ
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
ท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปดิสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก)  

  8 

8. หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปดิสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิตท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปดิสอน  
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร จ านวน 693 คน ( 2.1-8-
1)  จากนิสิตท้ังหมด  (ทุกระดับการศึกษา) 2 ,192 
คน (2.1-8-2) คิดเปน็ร้อยละ 31.61  

2.1-8-1 จ านวนนิสิต
ปจัจุบนัระดับบณัฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) (ขอ้มูล
จากส านักทะเบยีนและ
ประมวลผล) 
   
2.1-8-2 จ านวนนิสิตทุก
ระดับการศึกษา ปกีารศึกษา 
2556 (ขอ้มูลจากส านัก
ทะเบยีนและประมวลผล) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 คะแนน 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวฒิุปรญิญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปจัจัยน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา ท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปน็คะแนนระหว่าง 0-5 หรอื 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา
เปน็คะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรอื 
2. ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา ท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร มีอาจารย์ท้ังหมด   จ านวน  173.5 คน 

- ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง 9 เดือนขึ้นไป     จ านวน   11    คน 
- 6-9 เดือน         จ านวน    -   คน  
- ลาศึกษาต่อ        จ านวน  11    คน  
- ปฏิบติังานน้อยกว่า 6 เดือน      จ านวน    -   คน  

มีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง และคุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน    129.5 คน 
 
 ส าหรบัในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตร มีอาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงานจรงิ จ านวน 154 คน ลาศึกษาต่อ 5  
คน มีคุณวฒิุปรญิญาโท 44 คน และปรญิญาเอก 118.5 คน 
 
ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วฒิุการศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จ านวน 

ผลรวม
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน (คน) 

(คน) (คน) (คน)   

อาจารย์ 0 0 0 2 31 62 5 58.5 292.5 89.5 354.5 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 5 15 6 30 180 35 195 
รองศาสตราจารย์ 3 2 6 5 6 30 8 30 240 38 276 
ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 11 110 11 110 
ผลรวมจ านวน (คน) 2 42 129.5 173.5   
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 เลือกประเมินตามแนวทางที ่1 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีวฒิุปรญิญาเอก   = 100
173.5
129.5

   =  74.64 

 คะแนนทีไ่ด้ =  5
60

74.64
   =  6.22  คะแนน 

 เลือกประเมินตามแนวทางที ่2  

 ค่าการเพ่ิมข้ึนของรอ้ยละอาจารยท์ีม่ีวฒิุปรญิญาเอก = 







100 

173.5
129.5 - 








100 

165.5
118.5  

  
   = 74.64 – 71.61 = 3.04 

  คะแนนทีไ่ด้  =  5
12

3.04
   =   1.27 คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 71.60 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 74.64 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 74.64 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปจัจัยน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกนั 
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา ท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปน็คะแนนระหว่าง 0-5 หรอื 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีี
ผ่านมาเปน็คะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกนั ท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  
2. ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกนั 
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา ท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร มีอาจารย์ท้ังหมด  จ านวน  173.5 คน 

- ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง 9 เดือนขึ้นไป    จ านวน  162.5   คน 
- 6-9 เดือน        จ านวน    -        คน  
- ลาศึกษาต่อ       จ านวน    -  คน  
- ปฏิบติังานน้อยกว่า 6 เดือน     จ านวน    -  คน  
มีต าแหน่งทางวิชาการ เปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 34 คน รองศาสตราจารย์ 38 คน และศาสตราจารย์ 11 คน 
 
ส าหรับในปกีารศึกษา 2555 คณะเกษตร มีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง จ านวน 1 54 คน ลาศึกษาต่อ  5 คน  

มีต าแหน่งทางวิชาการ เปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 40.5 คน และศาสตราจารย์ 9.5 คน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วฒิุการศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จ านวน 

ผลรวม
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ต าแหน่งทางวชิาการ ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน (คน) 

(คน) (คน) (คน)   

อาจารย์ 0 0 0 2 31 62 5 58.5 292.5 89.5 354.5 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 0 0 3 5 15 6 30 180 35 195 

รองศาสตราจารย์ 3 2 6 5 6 30 8 30 240 38 276 
ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 11 110 11 110 

ผลรวมจ านวน (คน) 2 42 129.5 173.5   
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 เลือกประเมินตามแนวทางที ่1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
173.5

49
   = 28.24 

 คะแนนท่ีได้ = 5
30

28.24
   = 4.71 คะแนน 

 
เลือกประเมินตามแนวทางที ่2   

 ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละอาจารย์ท่ี ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 10049
173.5


 
- 10049.5

161.5
   = 28.24 – 30.65 =  -2.41 

 คะแนนท่ีได้   = 5
6

2.41
    =  2.01 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

30.00  ร้อยละ 30.21 5 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

30.00  ร้อยละ 28.24 4.71 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

30.00  ร้อยละ 28.24 4.71 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

หมายเหตุ 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ท่ี 3 เชน่ ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพงึ
พอใจของคณาจารย์และบคุลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ 
หรือหลักฐานเชงิประจักษอ์ืน่  ๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเ้หน็การท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะหข์อ้มูลเชงิประจักษ ์

คณะเกษตรมีแผนบริหารและการ
พฒันาคณาจารย์ ท้ังทางด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหข์อ้มูลเชงิ
ประจักษ ์โดยมีการบรรจุกจิกรรมอบรม
เชงิปฏิบติัการเพือ่ใหท้ราบขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบริหาร
จัดการหลักสูตร โครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ในแผนการ
ด าเนินงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 
(2.4-1-1, 2.4-1-2) 
คณะเกษตรสรุปแผนความต้องการด้าน
บคุลากรอตัราก าลังของบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (2.4-1-3) 
เพือ่ก าหนดแผนการจ้างและการสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ทัศนคติท่ีดีเขา้สู่กระบวนการคัดเลือก 
รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตร (2.4-1-4) 

2.4-1-1 แผนการด าเนินงานฝ่าย
วิชาการ 
 
2.4-1-2 แผนการด าเนินงานฝ่าย
บริหาร 
 
2.4-1-3 สรุปการสรรหาความ
ต้องการด้านบคุลากรของบคุลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
2.4-1-4 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  2 

มีการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุนใหเ้ปน็ไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

คณะเกษตรมีการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนให้
เปน็ไปตามแผนท่ีก าหนด โดยได้มี 
2.1 คณะเกษตรมีกระบวนการสรรหา 
และคัดเลือกบคุลากรอย่างมีระบบ และ
มีขั้นตอนในการปฏิบติั  ต้ังแต่          
การตรวจสอบอตัราก าลังของหน่วยงาน 
ว่ามีกรอบอตัราก าลังท่ีได้รับการอนุมัติ

2.4-1-3 สรุปการสรรหาความ
ต้องการด้านบคุลากรของบคุลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
2.4-2-1 เอกสารการสรรหาพนักงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน 
 
2.4-2-2 การประเมินผลการ
ปฏิบติัการ 6 เดือน และ 1 ป ี
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จากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร และก าหนด
คุณสมบติัของผู้สมัคร ใหช้ดัเจน 
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร   
การประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ          
การก าหนดการสอบขอ้เขยีน และ    
การก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ใหท้ราบ
โดยท่ัวกนั อย่างชดัเจน และเปดิเผย 
(2.4-2-1) 
2.2 มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ี
เปน็รูปแบบ และก าหนดท่ีแน่นอน เชน่ 
บคุลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานในปแีรก
จะต้องท าการประเมินผลการปฏิบติังาน 
หลังจากท่ีปฏิบติังานมาแล้ว 6 เดือน 
และปฏิบติังานมาครบ 1 ป ีเพือ่
ประเมินศักยภาพในการท างาน 
ประกอบการพจิารณาบรรจุจ้างต่อไป 
(2.4-2-2) 
2.3 มีการพฒันาคณาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุนใหเ้ปน็ไปตาม
แผนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เชน่  
คณาจารย์และบคุลากรท่ีบรรจุจ้างใหม่
จะต้องเขา้รับการปฐมนิเทศ พนักงาน
ใหม่ เพือ่ใหรั้บทราบและเขา้ใจเกีย่วกบั
กฎ ระเบยีบ สิทธิ และสวัสดิการ และ
ประโยชน์ท่ีพงึได้รับ ตลอดจนรับทราบ
เปา้หมายและแนวทางการพฒันาของ
มหาวิทยาลัย เพือ่เปน็แนวทางในการ
พฒันาตนเองใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และมีการสนับสนุน
ใหอ้าจารย์ใหม่ของคณะเกษตร เขา้ร่วม
ในโครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ใหรั้บทราบถงึ
แนวทาง และการเติบโตในสายวิชาการ 
(2.4-2-3) 
2.4 คณะเกษตรสนับสนุนคณาจารย์ 
เขา้ร่วมในโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ
การใชร้ะบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3) 
(2.4-2-4) ซ่ึงสอดคล้องกบัขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบริหาร
จัดการหลักสูตร และ จัดโครงการ

2.4-2-3 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม ่
 
2.4-2-4 อบรมเชงิปฏิบติัการการใช้
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.3) 
 
2.4-2-5 กจิกรรม Talk To Teacher 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
 
2.4-2-6 การเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 
สายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ 
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พฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ
เกษตร และกจิกรรม Talk To 
Teacher ประจ าปกีารศึกษา 255 6 
ตามแผนการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
(2.4-2-5) 
2.5 คณะเกษตรสนับสนุนบคุลากร สาย
สนับสนุนเขา้ร่วมเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะเพือ่สนับสนุนการปฏิบติัการ  
(2.4-2-6) 

  3 

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

คณะเกษตรมีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญก าลังใจให้
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างประสิทธิภาพ  
ดังนี ้
3.1 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบคุลากร 
โดยจัดโครงการการตรวจสุขภาพ
บคุลากร คณะเกษตร ประจ าป ี255 7 
(2.4-3-1) ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 
และด าเนินโครงการต่อเนื่องทุกป ี 
3.2 มีการยกย่องใหเ้กยีรติผู้ท่ีได้รับ
รางวัล โดยการแจ้งและแสดงความยินดี 
ในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตร  คร้ังท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2557 (2.4-3-2) แก่
คณาจารย์ท่ีสร้างชื่อเสียงใหแ้กค่ณะ
เกษตร ได้แก ่1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีร
ภาพ เจริญวิริยะภาพ สังกดัภาควิชากฏี
วิทยา โล่หเ์กยีรติยศเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. ประจ าป ี 2555 สาขากฏีวิทยา
ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  
และ 2. ผศ.ดร. พชัรียา บญุกอแกว้ 
สังกดัภาควิชาพชืสวน  ได้รับคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร 
ประจ าป ี2556 ด้านการเรียนการสอน 
ระดับดีมาก ประเภทอาจารย์ดีเด่น    
(ผู้ปฎิบติังานในสถาบนัอดุมศึกษาท่ี
สังกดัอยู่ต้ังแต่ 10 ป ีขึ้นไป) จากสภา
คณบดีสาขาการเกษตรแหง่ประเทศไทย  
3.3 มีการสร้างบรรยากาศของสถานท่ี
ท างานใหน้่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม 

2.4-3-1 โครงการตรวจสุขภาพ
บคุลากร คณะเกษตร ประจ าป ี2557 
 
2.4-3-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
 
2.4-3-3 ภาพบรรยากาศอาคาร
สถานท่ี 
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บรรยากาศในการท างาน และจัดท่ีนั่ง
ใหส้อดคล้องกบักลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ
หรืองานท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ท าให้
สามารถด าเนินงานได้สะดวก (2.4-3-3) 

  4 

มีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
พฒันามาใชใ้นการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบติังานท่ีเกีย่วขอ้ง 

มีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพฒันามาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบติังาน
ท่ีเกีย่วขอ้ง สรุปโครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร และ
กจิกรรม Talk To Teacher ประจ าปี
การศึกษา 2556 (2.4-4-1) 

2-4-4-1 สรุปกจิกรรม Talk To 
Teacher 

  5 

มีการใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุนถอืปฏิบติั 

คณะเกษตรใชแ้นวทางปฏิบติัของ
มหาวิทยาลัยในการใหค้วามรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุนทุกท่านทราบและถอื ปฏิบติั 
และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ คณะ
เกษตร (2.4-5- 1) นอกจากนั้นคณะ
เกษตรยังปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
บคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ท่ีเขา้ปฏิบติังาน ใหม่ โดยการใหคั้ด
จรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน   
30 จบ คัดจรรยาบรรณบคุลากร 5 จบ 
แนบประกอบการพจิารณาจ้าง  
พนักงานใหม่ (2.4-5-2) 

2.4-5-1 เว็บไซต์ คณะเกษตร 
 
2.4-5-2 เอกสารการคัดจรรยาบรรณ
ของบคุลากรเขา้ใหม่คณะเกษตร 

  6 

มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน 

คณะเกษตรได้ด าเนินการตามแผนท่ีได้
วางไว้ โดยในแผนของคณะเกษตรมี
จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การพฒันาคณาจารย์และพฒันา
อาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน ได้
ด าเนินการ 3 หวัขอ้ ดังนี้  
1) อบรมเชงิปฏิบติัการการใชร้ะบบ 
มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3) (2.4-2- 4)    
2) สรุปผลการจัดโครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร/กจิกรรม 
Talk To Teacher ประจ าปกีารศึกษา 
255 6 (2.4-4-1) 3) สรุปการพฒันา
อาจารย์ใหม่ (2.4-6-1) 

2.4-2-4 อบรมเชงิปฏิบติัการการใช้
ระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ. 3)  
 
2.4-4-1 สรุปกจิกรรม กจิกรรม Talk 
To Teacher 
 
2.4-6-1 สรุปการพฒันาอาจารย์ใหม่/ 
คัดย่อวาระการประชมุคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตร 
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  7 

มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุน 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 5 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปจัจัยน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพือ่ใหน้ิสิตมีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ใชใ้นอตัราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

คณะเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการ
เพือ่ใหน้ิสิตมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใชใ้น
อตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ 1 เคร่ือง 
โดยคณะเกษตรมีคอมพวิเตอร์ส่วนกลาง
ท่ีจัดบริการใหก้บันิสิตจ านวน 277 
เคร่ือง และมีจ านวนอปุกรณ์ของนิสิต
คณะเกษตรท่ีลงทะเบยีนกบั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง
ส านักบริการคอมพวิเตอร์ ดังนี้  
โทรศัพท์มือถอื และ Notebook จ านวน 
7,244 เคร่ือง รวมท้ังส้ิน 7,521 เคร่ือง 
(2.5-1-1) และคณะเกษตร มีจ านวนนิสิต
ท้ังหมดทุกชั้นป ี(ปริญญาตรี และบณัฑิต) 
คิดเปน็ค่า FTES โดยไม่ต้องเทียบเปน็ 
FTES ของระดับปริญญาตรี เท่ากบั 
1,904.11 ดังนั้นคณะเกษตรจึงมีการ
จัดการเพือ่ใหน้ิสิตมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้
ในอตัรา 0.25 FTES ต่อเคร่ือง 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอปุกรณ์
และคอมพวิเตอร์ใหก้บันิสิต จ าแนกตาม
หน่วยงาน ปกีารศึกษา 2556 

  2 

มีบริการหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อืน่  ๆผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ และ
มีการฝึกอบรมการใชง้าน
แกน่ิสิตทุกปกีารศึกษา 
(ขอ้มูลจากกองแผนงาน) 

นิสิตคณะเกษตรท้ังในระดับปริญญาตรี 
และบณัฑิตศึกษา ได้ใชบ้ริการหอ้งสมุด
และแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ  ผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์  ตามท่ีส านัก
หอ้งสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
จัดเตรียมไว้ให ้และจัดใหม้ีการฝึกอบรม
การใชง้านแกน่ิสิตในทุกปกีารศึกษา  
(2.5-2-1) นอกจากนี้แล้ว คณะเกษตรยัง
ได้ด าเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้         
คณะเกษตร ( FOA Learning Center) 
โดยติดต้ังอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 
23 เคร่ือง และเชื่อมต่อเครือขา่ย
ฐานขอ้มูลความรู้ทางการเกษตรกบั

2.5-2-1 เอกสารส านักงานหอสมุด 
 
2.5-2-2 หอ้งศูนย์เรียนรู้ พร้อมอปุกรณ์
คอมพวิเตอร์ 
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หอ้งสมุดกลางของมหาวิทยาลัย      
(2.5-2-2)  เพือ่รองรับนิสิตทุกระดับ
การศึกษา 

  3 

มีบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พฒันานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ อปุกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ต 

คณะเกษตรมีบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพฒันานิสิตท้ังในระดับปริญญา
ตรี และบณัฑิตศึกษา ส าหรับอาคาร    
วชริานุสรณ์ มีการจัดหอ้งเรียน ขนาด 42  
ท่ีนั่ง จ านวน 12 หอ้ง ขนาด 68 ท่ีนั่ง 
จ านวน 4 หอ้ง ขนาด 78 ท่ีนั่ง จ านวน  
2 หอ้ง ขนาด 300 ท่ีนั่ง จ านวน 1 หอ้ง 
และหอ้งปฏิบติัการ 12 หอ้ง รวมถงึ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์การศึกษาท่ี
เพยีบพร้อม ได้แก ่ครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ (2.5-3-1) ไว้ส าหรับรองรับ
การใชง้านในเร่ืองของการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมถงึการบริการวิชาการ   
(2.5-3-2) รวมถงึหอ้งบริการคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 43 เคร่ือง ( 2.5-3-3) และ       
จุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตท้ังในระบบสาย
และไร้สาย และ ท่ีคณะเกษตรได้
จัดเตรียมไว้ใหค้รอบคลุมทุกพืน้ท่ีทุก
อาคารเรียน ( 2.5-3-4) นอกจากนี้แล้ว
อาคารวชริานุสรณ์ยังมีพืน้ท่ี
เอนกประสงค์ใหค้วามสะดวกในการจัด
กจิกรรม โถงชั้น 1 อาคารวชริานุสรณ์  
อาคารคณะเกษตร และลานไทร เพือ่
กจิกรรมพฒันาคุณภาพนิสิต และ
กจิกรรมนันทนาการด้วย ( 2.5-3-5) 

2.5-3-1 ขั้นตอนการใชห้อ้งปฏิบติัการ
กลาง คณะเกษตร 
 
2.5-3-2 รายการอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 
2.5-3-3 หอ้งคอมพวิเตอร์ ชั้น 8 
 
2.5-3-4 จุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตท้ังระบบ
สายและไร้สาย 
 
2.5-3-5 ภาพกจิกรรมลานเอนกประสงค์ 
คณะเกษตร และโถงชั้น 1 อาคารวชริา
นุสรณ์ คณะเกษตร 

  4 

มีบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเปน็อืน่  ๆอย่าง
น้อยในด้านงานทะเบยีน
นิสิตผ่านระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์ การบริการ
อนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกฬีา (ขอ้มูลจาก
กองแผนงาน) 

นิสิตคณะเกษตรได้รับบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็อืน่  ๆในด้าน
งานทะเบยีนโดยนิสิตสามารถลงทะเบยีน
ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ โดย
ส านักทะเบยีน มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ (2.5-4-1) ด้านสุขภาพ
ได้รับการบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล จากสถานพยาบาล และ
สนามกฬีา จากส านักการกฬีา  
(2. 5 -4-2) ของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ รวมถงึการจัดบริการด้าน
อาหารท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

2.5-4-1 ระบบสารสนเทศนิสิต จากส านัก
ทะเบยีนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 

2.5-4-2 การบริการด้านสุขภาพ 
(สถานพยาบาล ส านักการกฬีา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

2.5-4-3 ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2.4-4-4 หอ้งอาหารแกว้เกษตร 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 
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จัดเตรียมไว้ให ้ตลอดจนการใหบ้ริการ
คอมพวิเตอร์ การเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตท้ัง
ในระบบสายและไร้สาย จากส านัก
บริการคอมพวิเตอร์ (2. 5 -4-3) 
นอกจากนี้แล้วคณะเกษตรยังได้
จัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็
ใหก้บันิสิต เชน่ โรงอาหารส าหรับไว้
บริการนิสิตบริเวณภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ (2.5-4-4) 

  5 

มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอปุกรณ์
ปอ้งกนัอคัคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเปน็ไป
ตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

คณะเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ ท้ังในเร่ืองประปา ไฟฟา้ 
โดยการจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจากบริษทัเอกชน (2.5-5-1) 
เปน็ผู้รับผิดชอบดูแลด าเนินการใหต้ลอด 
24 ชม. มีระบบกล้องวงจรปดิเพือ่     
การรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร  
วชริานุสรณ์  (2.5-5-2)  ส าหรับระบบ
ก าจัดของเสีย  การจัดการขยะบริเวณ
คณะเกษตร กองยานพาหนะและอาคาร
สถานท่ีเปน็ผู้ด าเนินการให ้รวมท้ังมี
ระบบและอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ  โดยเปน็ไปตาม
กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

2.5-5-1 สัญญาจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยจากบริษทัเอกชน 
 
2.5-5-2 ระบบกล้องวงจรปดิภายในและ
ภายนอกอาคาร 

  6 

มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในขอ้ 2 - 5 ทุก
ขอ้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพของบริการใน  
ขอ้  2-5 ทุกขอ้ไม่ต่ ากว่า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินความพงึ
พอใจของนิสิตต่อการใหบ้ริการประจ าปี
การศึกษา 2555 เท่ากบั 3.89 (2.5-6-1) 
โดยแยกเปน็การประเมินคุณภาพของ
การบริการท่ีนิสิตคณะเกษตร  4 ด้าน    
มีดังนี ้

- หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และการ 
ฝึกอบรมการใชง้าน  4.13 
- การบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนและพฒันานิสิต  3.86 

- การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก   
3.82 
   - ระบบสาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัย  3.94 

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการหอ้งสมุด อปุกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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  7 

มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ปน็
ขอ้มูลในการพฒันาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะเกษตรน าผลการประเมินคุณภาพ
การประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อ
การใหบ้ริการ ประจ าปกีารศึกษา 255 5 
(2.5-7-1) มาพฒันาการจัดบริหารด้าน
กายภาพท่ีสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ จัดหอ้งคอมพวิเตอร์ ชั้น 8 
อาคารวชริานุสรณ์ จัดหอ้งปฏิบติัการ
กลางใหพ้ร้อมใชง้านอยู่เสมอ ส าหรับ
รองรับการเรียนการสอน และใหบ้ริการ
แกน่ิสิต (2.5-7-2) และยังคงสนับสนุน
การจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิม่เติม  
เพือ่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์วิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.5-7-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อการ
ใหบ้ริการ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการหอ้งสมุด อปุกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
2.5-7-2 หอ้งคอมพวิเตอร์ ชั้น 8 และ
หอ้งปฏิบติัการกลางคณะเกษตร 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญทุกหลักสูตร 

คณะเกษตรมีหลักสูตร ท่ีเปดิสอน ท้ังหมด 
29 หลักสูตร และ มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญทุกหลักสูตร  โดยทุก
หลักสูตรมีการมีการพฒันาระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น  
และหลากหลาย สามารถตอบสนองคว าม
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับ
ความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผู้เรียน เน้นใหผู้้เรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ี
เน้นการคิดวิเคราะห์  การมีทักษะในก าร
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมท้ังการสร้าง
หรือพฒันาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นใหผู้้เรียนเกดิ
การคิดวิเคร า ะหแ์ละลงมือปฏิบติัจริง  
ชี้แนะแหล่งขอ้มูลความรู้ จัดการเรียนก าร
สอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพือ่ใหผู้้เรียนเกดิความสัมฤทธิผลในก าร
เรียนรู้ทุกรายวิชา  
ตัวอย่างของระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ เชน่ ภาควิชากฏีวิทยา มี
แผนการด าเนินงานประจ าป ี 2556 โดย
ด าเนินโครงการพฒันาการเรียนการสอน
วิชา วิชา Research Method in 
Entomology (01004591) ภาคต้น ปี
การศึกษา 2555 (2.6-1-3 ) ซ่ึงเปน็วิชาท่ี
ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบติั ดูงาน มีส่วน
ร่วมในการเรียน เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้        

2.6-1-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร 
 
2.6-1-2 รายงานผลการประเมินความ
พงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2556 
ภาคต้นและภาคปลาย 
 
2.6-1-3 โครงการพฒันาการเรียนการ
สอน วิชา Research Methods in 
Entomology (01004591) ภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 ระหว่าง มิถนุายน – 
ตุลาคม 2556  
 
2.6-1-4 โครงการ ”คลินิกอาหารและ
โภชนาการเพือ่สุขภาพ” ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 
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จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์และ
ความรู้ต่าง ๆ เชน่ โครงการ “ศึกษาดูงาน
ด้านแมลง” เพือ่เพิม่พนูทักษะการเรียนรู้
ด้านแมลงในเร่ืองความหลากหลาย การ
จ าแนกชนิด ระบบนิเวศ และพฤติกรรม
แมลง ใหแ้กน่ิสิตท่ีลงทะเบยีนเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านแมลง 
ตัวอย่างการจัดกจิกรรม “คลิกนิกอาหาร
และโภชนาการเพือ่สุขภาพ” เน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญ เชน่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มี
แผนงานประจ าป ี2556 โดยจัดกจิกรรม 
“คลินิกอาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ” 
เพือ่ใหน้ิสิตได้เรียนรู้เกีย่วกบัสภาวะอาหาร
และโภชนาการในชมุชน สามารถประเมิน
ภาวะโภชนาการชมุชนและการเสนอ
แนวทางปรับปรุงภาวะโภชนาการได้   
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2556 (2.6-1-4) 

  2 

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร
มีรายละเอยีดของรายวิชา
และของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) กอ่นการ
เปดิสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามท่ีก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

คณะเกษตรก าหนดใหทุ้กรายวิชาในทุก
หลักสูตร จัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4  กอ่น
การเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมี
บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอใหจ้ัดท า มคอ.
ออนไลน์ ส่งไปยังแต่ละภาควิชาฯ และ/
หรือหลักสูตรเขา้กรอกขอ้มูลในระบบ 
มคอ.ออนไลน์ (2.6-2-1 และ 2.6-2-2) 

2.6-2-1 บนัทึกขอ้ความ ขอใหร้ายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) และ บนัทึกขอ้ความรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดท า มคอ.ออนไลน ์
2.6-2-2 มคอ.4 , มคอ.6 ของรายวิชา
ในหลักสูตร ภาคต้อนและภาคปลาย 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 

  3 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ี
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบติัท้ังในและนอก
หอ้งเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะเกษตรมีรายวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัท้ังในและนอก
หอ้งเรียน หรือจากการท าวิจัย ตัวอย่าง
รายวิชาในระดับปริญญาตรี เชน่ วิชา
ปญัหาพเิศษ วิชาสหกจิศึกษา วิชาการ
ฝึกงานเบื้องต้น ( 01015399) วิชาการ
ฝึกงานเฉพาะด้าน (01015499) และ วิชา  
Selected Topics in Pest 
Management (Current Technology in 
Pest Management) (01011496 )  
รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา เชน่ วิชา
ปญัหาพเิศษ วิชาวิทยานิพนธ์ วิชา
การศึกษาค้นคว้าอสิระ และ วิชา 
Biodiversity of Insects ( 01004652)  

2.6-3-1 หลักสูตร คณะเกษตร และ
สถติิการกรอกขอ้มูลของหลักสูตร  
มคอ.3, 5 
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ดังปรากฏในเล่มหลักสูตร ของคณะเกษตร 
18 หลักสูตร และ รายละเอยีดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 (2.6-3-1) 

  4 

มีการใหผู้้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชพี
จากหน่วยงานหรือชมุชน
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรท่ีเปดิสอนในปกีารศึกษา 
2556ของคณะเกษตรมีการเชญิ ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชพีจาก
หน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน(2.6-4-1) 
เชน่ 
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(กฏีวิทยา) ได้เชญิ ดร.ปติิ มงคลางกรู 
สังกดัส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง      
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
ร่วมสอนในรายวิชา 01004534 แมลงศัตรู
ในเคหสถานและชมุชนเมือง (2.6-4-1) 
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ปฐพวิีทยา) ได้
เชญิอาจารย์สมใจ เชนยพานิชย์ 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ สังกดั
กรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านี้
โดยตรง ร่วมสอนในรายวิชา 01009431 
เคมีดิน (2.6-4.2) 
4.3 หลักสูตรวิทยาศษสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพชืสวน (พชืสวน) ได้เชญิ      
ผศ. ดร.อษุณีย์  พชิกรรม ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การผลิตกวีี ร่วมสอน
ในรายวิชา 01007544 (ไม้ผลเขตกึง่ร้อน
และเขตอบอุน่ (2.6-4-3) 
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาส่งเสริมการเกษตร (ส่งเสริม) ได้เชญิ
อาจารย์สุโชติ ดาวสุโข มีความเชี่ยวชาญ
ด้านด าเนินโครงการ และเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการโครงการ ร่วมสอนใน
รายวิชา 01001322 (การจัดการโครงการ
ส่งเสริมเพือ่พฒันาการเกษตร) (2.6-4-4) 
4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาวิชาสัตวบาล(สัตวบาล) ได้เชญิ น.สพ.
ธนบดี รอดสม บคุลากรสังกดัส านักพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสอนวิชา 
01002524 (สารพษิในอาหารสัตว์)      
(2.6-4-5) 

2.6-4-1 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาแมลงศัตรูในเคหะสถานและ
ชมุชนเมือง 
 
2.6-4-2 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาเคมีดิน 
 
2.6-4-3 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาไม้ผลเขตกึง่ร้อนและเขตอบอุน่ 
 
2.6-4-4 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาการจัดการโครงการส่งเสริมเพือ่
พฒันาการเกษตร 
 
2.6-4-5 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาสารพษิในอาหารสัตว์ 
 
2.6-4-6 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาสารเคมีทางการเกษตรและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
2.6-4-7 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาวิทยาการพชืสวน 
 
2.6-4-8 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์พเิศษ
รายวิชาการจัดดอกไม้ II 
 
2.6-4-9 หนังสือเชญิบคุลากรในสังกดั
เปน็วิทยากรรายวิชา Selected 
Topics in Pest Management 
 
2.6-4-10 หนังสือเชญิเปน็อาจารย์
พเิศษรายวิชาสารฆ่าแมลงและวิธีการใช ้
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4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ปฐพวิีทยา)ได้
เชญิ ดร.กฤตยา เพชรผ้ึง สถาบนัวิจัยและ
พฒันาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปน็
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ร่วมสอนวิชา 
01012482 (สารเคมีทางการเกษตรและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม) (2.6-4-6) 
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพชืสวน (พชืสวน) ได้เชญิคุณ
ศุภชยั วิจารณญาณ บรรยายหวัขอ้การ
ดูแลรักษาสนามหญ้า ร่วมสอนในรายวิชา 
01007465 (วิทยาการพชืสวน) (2.6-4-7) 
4.8  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคห 
กรรมศาสตร์ ได้เชญิคุณสมบญุ กร่ิงไกร 
พนักงานในเครือบริษทัอมัรินทร์พร้ินต้ิง 
จ ากดั ร่วมสอนวิชา 01006421 (การจัด
ดอกไม้ II) (2.6-4-8) 
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพชืและสัตว์   
(กฏีวิทยา) ได้เชญิดร.ดวงสมร  สุทธิสุทธ์ิ 
บคุลากรสังกดักลุ่มวิจัยและพฒันา
เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกีย่ว กรมวิชาการ
เกษตร เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสม ร่วม
สอนรายวิชา Selected Topics in Pest 
Management) (2.6-4-9) 
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพชืและสัตว์   
(กฏีวิทยา) ได้เชญิ ดร.สุภาราดา สุคนธา
ภิรมย์ ณ พทัลุง บคุลากรสังกดัส านักวิจัย
พฒันาการอารักขาพชื กรมวิชาการเกษตร 
เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสม ร่วมสอน
รายวิชา 01004211 (สารฆ่าแมลงและ
วิธีการใช)้ ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2556 
(2.6-4-10) 

  5 

มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้
เพือ่พฒันาการเรียนการ
สอน 

มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจัย  
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพือ่
พฒันาการเรียนการสอน 
เชน่  
5.1 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา 01007311  (หลักการ
พชืสวนของนิสิต) เพือ่มุ่งมั่นและความเอา
ใจใส่มีผลต่อระดับคะแนนในการเรียน

2.6-5-1 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการ 
พชืสวน (01007311) ภาคปลาย       
ปกีารศึกษา 2556 
 

2.6-5-2 งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาการ
จัดการการผลิตผัก (01007422)    
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2556 
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รายวิชาหลักการพชืสวน ภาคปลาย        
ปกีารศึกษา 2556  (2.6-5-1) 
5.2 งานวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา 
01007422 (การจัดการการผลิตผัก) ภาค
ต้น ปกีารศึกษา 2556 (2.6-5-2) 
5.3  การวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการท าขอ้สอบแบบปรนัย จ านวน 
200 ขอ้  รายวิชา 01007271 (วิทยาการ
พชืสวน) (2.6-5-3) 

2.6-5-3 งานวิจัยในชั้นเรียน ศึกษา
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าขอ้สอบแบบ
ปรนัย จ านวน 200 ขอ้ 
 
 
 

  6 

มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพงึพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา  โดยใหน้ิสิตประเมินผ่าน
กระบวนการประเมินการสอนแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงในภาคต้น มีรายวิชาท่ีเปดิ 
338 รายวิชา มีการประเมินจ านวน 309 
รายวิชา  จ านวนผู้ลงทะเบยีน 3,402 คน 
เขา้ประเมิน 3,232 คน คิดเปน็ค่าเฉล่ีย 
4.49 ในภาคปลาย มีรายวิชาท่ีเปดิ 358 
วิชา มีการประเมิน 292 รายวิชา           
ผู้ลงทะเบยีนเรียน 3,864 คน ผู้เขา้
ประเมิน 2,755 คน คิดเปน็ค่าเฉล่ีย 4.48 
ได้รับคะแนนความพงึพอใจท้ังสองภาค
การศึกษาเท่ากบั 4.49 จากคะแนนเต็ม   
5 คะแนน อยู่ในระดับดี (2.6-6-1) 

2.6-6-1 สรุปรายงานผลการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปกีารศึกษา 
2556 ภาคต้นและภาคปลาย (ประเมิน
ผ่านระบบประเมินออนไลน)์ 

  7 

มีการพฒันาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

7.1 คณะเกษตร มีการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของ
ทุกหลักสูตร โดยได้มีบนัทึกขอ้ความแจ้งไป
ยังแต่ละภาควิชาและ/หรือหลักสูตรใหส่้ง 
มคอ.5 และ มคอ.7(2.6-7-1 และ 2.6-7-2) 
หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในภาคต้น
และภาคปลาย 

2.6-7.1 บนัทึกรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
 
2.6-7-2 ขอส่งรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ5ขอ้ตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและครบถว้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะ

กลุ่ม 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิตอย่าง
น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

คณะเกษตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส ารวจ
คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิต 
โดยปรากฏอยู่ในรายงานการ
ประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 5 ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2555 (2.7-1-1) จาก
รายงานพบว่า บณัฑิตคณะเกษตรมี
คะแนนเฉล่ียการประเมินโดยผู้ใช้
บณัฑิตในหวัขอ้ คุณธรรม จริยธรรม 
มากท่ีสุด (ได้คะแนน 4.27 จาก
คะแนนเต็ม 5) ส าหรับทักษะ การ
วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า 
ได้คะแนนความพงึพอใจจาก
นายจ้างน้อยท่ีสุด (ได้คะแนน 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) 

2.7-1-1 รายงานการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ  
ประจ าป ีพ.ศ. 2555 

  2 

มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้น
การปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะ
อาชพีและคุณลักษณะของ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิต 

ผลการประเมินความพงึพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าป ี
พ.ศ. 2555 พบว่า หวัขอ้ทักษะ การ
วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะเกษตรได้ด าเนินโครงการเสริม
ทักษะภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 

2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
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ประจ าปกีารศึกษา 255 5 เพือ่
เสริมสร้างทักษะทางการส่ือสารใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพบว่า ใน
ป ี 2555 หวัขอ้ ความสามารถ
พืน้ฐานท่ีส่งผลต่อการท างานในด้าน 
ทักษะด้านปญัญา (ได้คะแนน 3.92 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5)  ซ่ึงมีผล
คะแนนเพิม่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในปี
การศึกษา 2554 ดังนั้นคณะเกษตร
จึงได้ด าเนินโครงการเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 255 5 ต่อเนื่อง
เปน็ปท่ีี 3  และอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ (2.7-2-1) 

  3 

มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังด้านบคุลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันาคุณลักษณะของบณัฑิต 

คณะเกษตร มีการสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังทางด้านบคุลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
คุณลักษณะของบณัฑิต โดยแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิตชั้นปี
ท่ี 1 ในทุกหลักสูตร ( 2.7-3-1)  และ
จัดโครงการโครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะเกษตร 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่กระตุ้นใหอ้าจารย์
คณะเกษตรได้ตระหนักถงึบทบาท
และความส าคัญของอาจารย์ที
ปรึกษา เพือ่ใหค้วามรู้หลักการ 
แนวทาง และเทคนิคในการเปน็
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดี และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างอาจารย์ที
ปรึกษา และนิสิตในความดูแล อนั
ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการสร้าง
บณัฑิตท่ีมีความเพยีบพร้อมด้วย
ความรู้ ภูมิปญัญา จริยธรรม และ
คุณธรรมโดยสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงาน 120,000 บาท/ป ี( 2.7-
3-2) นอกจากนี้ยังได้จัดท าเว็บไซต์
คณะเกษตร (2.7-3-3) และ 
facebook คณะเกษตร (2.7-3-4) 
และมีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา

2.7-3-1 ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าตัวนิสิต ชั้นปท่ีี 1 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
 
2.7-3-2 โครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร 
 
 2.7-3-3 เว็บไซต์คณะเกษตร 
 
2.7-3-4 face book คณะเกษตร 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 
ได้แก ่โครงการ เสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  โดย
เชญิวิทยากรจากต่างประเทศ และ
ใชง้บประมาณจากเงินกองทุนคณะ
เกษตร (2.7-2-1) เพือ่เอือ้ต่อการ
พฒันาคุณลักษณะของบณัฑิต 

  4 

มีระบบและกลไกการส่งเสริม
ใหน้ิสิตระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม
การประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ท่ีประชมุระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือท่ีประชมุระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะเกษตรเล็งเหน็ถงึความส าคัญ
ของการได้รับองค์ความรู้และ
ถา่ยทอดงานวิจัยจากการร่วม
ประชมุวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติของนิสิตระดับปริญญาตรี 
และบณัฑิตศึกษา โดยฝ่ายวิเทศ
สัมพนัธ์ คณะเกษตร จะเน้นการ
สนับสนุนนิสิตท่ีเขา้ร่วมการประชมุ
วิชาการในระดับนานาชาติ กล่าวคือ 
จากนโยบายคณะเกษตรท่ีจะ
สนับสนุนในเร่ืองดังกล่าว 
คณะกรรมการวิเทศสัมพนัธ์ คณะ
เกษตร ได้ประชมุก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในป ี 2556 ( 2.7-4-1) 
โดยก าหนดใหอ้ยู่ภายใต้โครงการ
พฒันาศักยภาพนิสิตปริญญาตรีสู่
สากล คณะเกษตร ( Outbound) 
และ โครงการพฒันาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑิตสู่สากล คณะเกษตร 
(Outbound) โดยหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนในแต่ละโครงการได้ผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
วิเทศสัมพนัธ์และคณะกรรมการ
คณะเกษตร ท้ังนี้ ได้ก าหนดใหน้ิสิต
ขอรับการสนับสนุนผ่านทางภาควิชา
มายังคณะเกษตร จากนั้น 
คณะกรรมการวิเทศสัมพนัธ์ จะ
น าเขา้ท่ีประชมุเพือ่ตรวจสอบ
คุณสมบติัใหต้รงตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
ต้ังไว้ (2.7-4-2)  เชน่ การน าเสนอ
ในท่ีประชมุระดับนานาชาติ จะ
สนับสนุนเฉพาะนิสิตท่ีเขา้ร่วมการ
ประชมุโดยการน าเสนอแบบ
บรรยายเท่านั้น เนื่องจากการ

2.7-4-1 โครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
 
2.7-4-2 การสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การเสนอผลงานวิจัยในการประชมุ
ระดับนานาชาติส าหรับนิสิตและ
บณัฑิตศึกษา 
 
2.7-4-3 รายงายการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
คร้ังท่ี 11/2556 วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2556 
 
2.7-4-4 Abstract “KU-UT 
Student Symposium 2014” 
 
2.7-4-5 นิสิตภาควิชาสัตวบาลได้รับ
รางวัลในสาขา Yong Scientist 
Award ในการประชทุวิชาการ The 
Fourth Sustainable Animal 
Agriculture Conference for 
Developing Countries (SAADC) 
 
2.7-4-6  Course Syllabus 
รายวิชา Research methods 
 
2.7-4-7  ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตรใหทุ้นสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
 
2.7-4-8 โครงการสัมมนาร่วม 2 
วิทยาเขต ระดับบณัฑิต ศึกษา เปน็
ภาษาองักฤษ ของภาควิชาพชืไร่นา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บรรยายนอกจากนิสิตจะได้รับ
ความรู้ในการเขา้ร่วมการประชมุ
แล้ว ยังจะเปน็การฝึกฝนใหน้ิสิตมี
ประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน
ในท่ีสาธารณะโดยใชภ้าษาสากล ซ่ึง
จะเปน็ประโยชน์ในการท างานเปน็
อย่างย่ิง เปน็ต้น เมื่อผ่านหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนด ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์จะน า
เร่ืองเขา้ท่ีประชมุกรรมการคณะฯ 
(2.7-4-3) เพือ่ขอความเหน็ชอบใน
การสนับสนุน รวมท้ังเปน็การ
ตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์อกี
ขั้นตอนหนึ่งด้วย โดยในปกีารศึกษา 
2556 นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาได้น าเสนอผลงาน  
KU-UT Symposium 2013 : 
Sustainable Approaches for 
Science, Agriculture, and 
Environment (2.7-4-4) และมีการ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ 
ได้แก ่การส่งเสริม ใหน้ิสิตและ
บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมประชมุวิชาการ
ต่าง จนได้รับรางวัลในสาขา Yong 
Scientist Award ในการประชทุวิ
ชาการ The Fourth Sustainable 
Animal Agriculture Conference 
for Developing Countries 
(SAADC) (2.7-4-5) รวมถงึระดับ
บณัฑิตศึกษาก าหนดใหห้ลักสูตรมี
รายวิชา Research Methodology 
( 2.7-4-6) และภาควิชาใหทุ้น
สนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เชน่ ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร (2.7-4-7) อกีท้ัง
คณะเกษตรมีการส่งเสริมใหน้ิสิต
ระดับบณัฑิตศึกษาเสนอผลงานใน
วิชาสัมมนาเปน็ภาษาองักฤษ  เชน่ 
ภาควิชาพชืไร่นา จัดโครงการ
สัมมนาร่วม 2 วิทยาเขต (2.7-4-8) 

 
 
 
 

5. 
 

มีกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้กน่ิสิตระดับ

คณะเกษตรได้จัดกจิกรรมเพือ่
ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้าน

2.7-5-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่คณะเกษตร 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 

 
 

ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จัดโดยคณะ 

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้กน่ิสิต เชน่ 
กจิกรรมการฟงับรรยายธรรมใน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
เกษตร (2.7-5-1) และโครงการไหว้
ครูคณะเกษตร (2.7-5-2) 

2.7-5-2 โครงการไหว้ครูคณะเกษตร 

- - 6 

มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
ประยุกต์ใชผ้ลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษา และมีการรับรอง
การใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชพี (เกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 
ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไม่มีการประเมิน) 

- - 

  7 

มีการพฒันาทักษะนิสิตในการ
จัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไป
ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

คณะเกษตรจัดโครงการเสริมทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา (2.7-2-
1) เพือ่พฒันาทักษะนิสิตในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ
น าไปตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติและมีรายวิชาท่ีชว่ยพฒันา
ทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ได้แก ่วิชา Research methods 
(2.7-4-6) 

2.7-2-1 โครงการเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศใหแ้กน่ิสิต
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
 
2.7-4-6 Course Syllabus  
รายวิชา Research methods 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
102 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจั่ดใหกั้บนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เปน็
ลายลักษณ์อกัษร 

คณะเกษตรได้มีการน าคุณลักษณะบณัฑิต
ท่ีพงึประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ท่ีมีการประกาศ ณ วันท่ี 30 
มีนาคม 2554 ในขอ้ท่ี 8 การมีจิตส านึก
ด้านคุณธรรมท่ีจ าเปน็ต่อการด าเนินชวิีต 
และแสดงออกในการประพฤติปฏิบติั 
ได้แก ่การหลีกหนีอบายมุข (2.8-1-1) ซ่ึง
เปน็พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิตท่ีคณะเกษตรต้องการส่งเสริม
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานฝ่าย
กจิการนิสิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 โดยผ่านโครงการพฒันานิสิตใน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน่ 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร 
และโครงการค่ายอาสาเผยแพร่เทคโนโลยี
ทางการเกษตรสู่ชนบท (2.8-1-2) 

(2.8-1-1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง 
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

(2.8-1-2) แผนการด าเนินงานฝ่าย
กจิการนิสิต ประจ าปงีบประมาณ   
พ.ศ.2557 

 

  2 

มีการถา่ยทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต
และผู้เกีย่วขอ้งทราบอย่าง
ท่ัวถงึท้ังคณะ 

คณะเกษตรได้ท าการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริม 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้ท่ี
เกีย่วขอ้งได้รับทราบโดยการแจ้งเวียนไป
ยังภาควิชาต่างๆ ของคณะ และติด
ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ตาม
อาคารต่างๆ ของคณะเกษตร (2.8-2-1) 

(2.8-2-1) การประชาสัมพนัธ์พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ือง คุณลักษณะบณัฑิต
ท่ีพงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  3 

มีโครงการหรือกจิกรรม
ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
ก าหนดในขอ้ 1 โดยระบ ุ  

คณะเกษตรได้จัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการ
พฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้กน่ิสิต โดยการจัดกจิกรรมการฟงั
บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์จาก

(2.8-3-1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คณะเกษตร: สานสายใยนิสิต 
ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ตัวบง่ชี้และเปา้หมายวัด
ความส าเร็จ 

ทีมงานธรรมเดลิเวอร่ี ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สาน
สายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจ าปกีารศึกษา 255 6  โดยมี
วัตถปุระสงค์ และเปา้หมายเพือ่ใหน้ิสิต
ใหม่คณะเกษตรสามารถด าเนิน
ชวิีตประจ าวันได้อย่างถกูต้อง มีสติ มีวินัย
ในตนเอง และสามารถด าเนินชวิีตได้อย่าง
มีความสุข (2.8-3-1) 

  4 

มีการประเมินผลโครงการ
หรือกจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
ตามตัวบง่ชี้และเปา้หมายท่ี
ก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปา้หมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบง่ชี ้

คณะเกษตรมีการประเมินผลกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ใน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : 
สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2555 ตาม
วัตถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีก าหนดในขอ้ 
3 โดยมีผลการประเมิน 4.17 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดี (2.8-4-1)  ซ่ึงถอืได้
ว่าบรรลุเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

(2.8-4-1) สรุปผลประเมินโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร: สาน
สายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 

  5 

มีนิสิตหรือกจิกรรมท่ีเกีย่วกบั
นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกยีรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

คณะเกษตร  มีนิสิตหรือกจิกรรมท่ี
เกีย่วขอ้งกบันิสิตได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกยีรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ โดย
การจัดท า ภาพยนตร์ส้ัน เร่ือง  “อย่า
หลงเชื่อง่าย” โดยมีเนื้อหาเพือ่เตือนภัยใน
การเลือกซ้ือเลือกใชย้าใหก้บัประชาชน 
โดยผลงานนี้และได้รับรางวัลท่ี 2 และ
รางวัล Popular Vote จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (2.8-5-1) 

(2.8-5-1) เกยีรติบตัรรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดับ 1 และเกยีรติบตัรรางวัล 
Popular Vote จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปรญิญาตรทีีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชบ้ญัญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
ผลการด าเนินงาน (ใชข้อ้มูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 รวม 3 ปี 

1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 145 232 346 723 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 223 236 355 814 
3 จ านวนบณัฑิตท่ีได้งานท าและประกอบอาชพีอสิระ 111 138 224 473 
4 จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ 19 52 57 128 
5 จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา 0 0 20 20 
6 จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอปุสมบท 0 2 1 3 
7 จ านวนบณัฑิตท่ีไม่ได้งานท า 13 32 26 71 
8 จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นท่ีตอบแบบ

ส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ท่ีมีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา ผู้ศึกษาต่อ 
และลาอปุสมบท) 

143 170 268 581 

9 ร้อยละบณัฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 
1 ป ี

89.52 81.18 86.99 260.3 

10 คะแนนท่ีได้ 5
100
89.52



= 4.484 

5
100

81.18
  

= 4.059 

5
100

86.99


 
= 4.35 

15
300

257.69


= 12.88 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 81.18 4.059 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 86.99 4.35 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 89.60 4.48 บรรลุเปา้หมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน   (ใชข้อ้มูลจากกองแผนงาน และบณัฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2555 2556 รวม 
1 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรทีัง้หมด (คน) 223 236 459 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ (คน)  
105 127 232 

3 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.04 4.06 8.10 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

46 54 100 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

43.81 42.52 86.33 

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 147 127 274 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ (คน)  
98 73 171 

8 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.32 8.45 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

19 31 50 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

19.39 24.41 43.80 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 29 18 47 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ (คน)  
21 10 31 

13 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.72 4.29 9.01 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

6 6 12 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

31.56 33.33 64.89 

16 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

305.3 378.56 683.86 

17 จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 71 91 162 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>4.15 305.3 4.12 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

> 4.15 378.6 4.16 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>4.15 378.6 4.16 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่3 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชบ้ญัญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 รวม 3 ปี 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพมิพ์

เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชมุวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 

0.50 4 2.00 17 8.50 29 14.50 50 25.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 28 21.00 37 27.75 38 28.50 103 77.25 

4 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

1.00 6 6.00 7 7.00 5 5.00 18 18 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบนั
หรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 - - 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 0 0.00 - - 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 - - 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 0 0.00 - - 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

1.00 0 0.00 - - 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ 

38 29.00 61 43.25 72 48.00                   171 120.25 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 รวม 3 ปี 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด 

147 
 

127 91 365 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ 

100
147

29.50
  

= 20.068 

100
127

43.25
  

= 34.06 

100
91

48.00


 
= 52.75 

100
365

120.75
  

= 33.08 
13 คะแนนทีไ่ด้ 5

25
20.07

 = 4.01 5
25

34.06
 = 5.00 5

25
52.75

 = 5.00 5
25

33.08
 = 6.61 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 34.06 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

> ร้อยละ 25 26.37 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 52.75 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :
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ตัวบ่งช้ีที ่4 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชบ้ญัญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพมิพใ์นวารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI 

0.25 1 0.25 9 2.25 7 1.75 17 4.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 8 6.00 0 0.00 0 0.00 8 6.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปล่ีาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพมิพ ์หรือมี
การตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอ้มูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 16 16.00 16 16.00 30 30.00 62 62.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบนัหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ 18 16.25 25 18.25 37 31.75 80 66.25 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

29 18
 

23 70 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

100
29

16.25


 
= 56.03

 
100

18
18.25

  

=72.22 

100
23

37.75
  

=138.04 

100
70

72.25
  

= 103.21 
13 คะแนนท่ีได้ 5

50
76.72

  

=7.67 

5
50

101.39


    
= 5.00 

5
50

138.04
  

= 13.80 

5
50

103.21
  

= 10.32 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 101.39 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 39.13 3.91 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 138.04 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่14 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชบ้ญัญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดใหค่้าดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เท่ากบั 5 คะแนน 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน   (ใชข้อ้มูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี 

2554 2555 2556 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา

ตรี และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
0 2 0.00 1 0.00 0 0 3 0.00 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 1.50 4.50 2 6.00 2 6.0 5.50 16.50 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
โท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2 30 60.00 29 58.00 31 62.00 90 180.00 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
โท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 7 21.00 7 21.00 5 15.00 19 57.00 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
โท และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 8 40.00 8 40.00 6 30.00 22 110.00 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
โท และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 49.50 247.50 53.50 267.50 58.5 
 

292.50 162 807.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 23.50 141.00 25 150.00 30 180.00 78.5 471 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 32 256.00 30.50 244.00 30 240.00 92.5 740 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 8 80.00 9.50 95.00 11 110.00 28.5 285 

13 ผลรวม 161.50 850 165.50 881.50 173.50 935.50 501.00 2,667.00 
14 การพฒันาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.26 5.33 5.39 5.32 
15 คะแนนทีไ่ด้ 5

6
5.26

  

= 5.00 

5
6

5.33
  

=4.44 

5
6

5.39
  

=4.49 

5
6

5.32


 
= 4.43 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 4.51 ร้อยละ 5.33 4.51 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วน 4.51 ร้อยละ 5.39 4.49 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วน 4.51 ร้อยละ 5.39 4.49 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
  

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิต ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมนิผลในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 
ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต                5.00 5.00  
3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษา

และบริการด้านขอ้มูลขา่วสาร 
ขอ้ 7 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กจิกรรมนิสิต 

ขอ้ 6 6 6 6 5.00 5.00  

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารด้านมูลข่าวสาร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
 1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 6 ขอ้  

มีการด าเนินการ 
 7 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการจัดบริการใหค้ าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชวิีตแกน่ิสิต 

คณะเกษตรมีการจัดบริการใหค้ าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชช้วิีตแกน่ิสิต  โดยมี
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิต (3.1-
1-1) ซ่ึงเปน็คณาจารย์ของทุกภาควิชาในคณะ
เพือ่ท าหน้าท่ีในการใหค้ าปรึกษาแกน่ิสิต รวมท้ัง
จัดใหม้ีกจิกรรมนิสิตชั้นปท่ีี 1 พบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (3.1-1-2) เพือ่ใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ 
การเรียนการสอน รวมถงึการใชช้วิีตใน
มหาวิทยาลัย และสังคมท่ัวไป นอกจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิตท่ีคณะแต่งต้ังแล้ว นิสิต
ยังสามารถขอรับค าปรึกษาท้ังทางวิชาการและ
แนวทางการใชช้วิีตในมหาวิทยาลัย จากรอง
คณบดี ผู้ชว่ยคณบดี ฝุายกจิการนิสิต และฝุาย
วิชาการ และเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตรได้อกีด้วย 

(3.1-1-1) ค าส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัว
นิสิตคณะเกษตร  

(3.1-1-2) โครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ
เกษตร 

  2 

มีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ี
เปน็ประโยชน์ต่อนิสิต 

คณะเกษตรมีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อนิสิต  โดย นิสิตสามารถติดตาม
ขอ้มูลขา่วสารของทางคณะ เชน่ ขอ้มูล
ทุนการศึกษา ขอ้มูลโครงการแลกเปล่ียนนิสิตกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ขา่วสารการศึกษา 
การสมัครงาน ขอ้มูลกจิกรรมเสริมหลักสูตร เปน็
ต้น ได้ท่ีหอ้งหน่วยกจิการนิสิตงานบริการ
การศึกษา (3.1-2-1) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ตาม
อาคารต่างๆ ของคณะ (3.1-2-2) เว็บไซต์คณะ
เกษตร (3.1-2-3) นอกจากนี้ ทางคณะเกษตรยัง
ใชเ้ครือขา่ยสังคม (Facebook) ชื่อ คณะเกษตร 
มก. กลุ่ม คณะเกษตร KU และ  กลุ่ม AGGIE 
CLUB (3.1-2-4) ในการติดต่อส่ือสารกบันิสิต ใช้
เปน็แหล่งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ใหก้บันิสิตอย่างต่อเนื่อง เปน็ประจ า 
ซ่ึงท าใหน้ิสิตเขา้ถงึขอ้มูล และกจิกรรมคณะได้
อย่างรวดเร็ว  

(3.1-2-1) ภาพบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
 
(3.1-2-2) ภาพบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ตามอาคาร
ต่างๆของคณะเกษตร 
 
(3.1-2-3) การประชาสัมพนัธ์
ขา่วสารบนเว็บไซต์คณะ
เกษตร 
 
(3.1-2-4) การประชาสัมพนัธ์
ขา่วสารผ่าน Facebook 
คณะเกษตร 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  3 

มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชพีแกน่ิสิต 

คณะเกษตรมีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีแกน่ิสิต 
โดยได้จัดสรรงบประมาณใหภ้าควิชาจัดกจิกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ภายใต้โครงการพฒันา
คุณภาพนิสิต  (3.1-3-1) เพือ่ใหน้ิสิตได้รับ
ประสบการณ์นอกชั้นเรียน และเกดิการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ในสาขาท่ีนิสิตได้ศึกษา 

(3.1-3-1) โครงการพฒันา
คุณภาพนิสิต 

  4 

มีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ี
เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เกา่ 

คณะเกษตรมีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อศิษย์เกา่  โดยได้จัดบริการขอ้มูล
ขา่วสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเกษตร (3.1-4-
1) เชน่ ขา่วสารการรับสมัครเขา้ศึกษาต่อ 
ขา่วสารการสมัครงาน ขา่วสารการฝึกอบรม ท่ี
ทางคณะได้จัดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีชอ่งทางการ
ส่ือสารกบัศิษย์เกา่ของคณะ ผ่านทางเครือขา่ย
สังคม คือ Facebook (3.1-4-2) ชื่อ คณะ
เกษตร มก. เพือ่ส่งขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็ประโยชน์
ใหก้บัศิษย์เกา่ รวมถงึรับฟงัขอ้เสนอแนะใน
กจิกรรมต่างๆ ของคณะเพือ่น ามาปรับปรุงและ
แกไ้ขใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ 
คณะเกษตรยังได้เปดิโอกาสใหศิ้ษย์เกา่มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนในบางหลักสูตรในฐานะ
อาจารย์พเิศษอกีด้วย (3.1-4-3) 

(3.1-4-1) การบริการขอ้มูล
ขา่วสารต่างๆ ท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อศิษย์เกา่ผ่านเว็บไซต์คณะ
เกษตร 
 
(3.1-4-2) การบริการขอ้มูล
ขา่วสารต่างๆ ท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อศิษย์เกา่ ผ่าน Facebook 
คณะเกษตร 
(3.1-4-3) รายชื่ออาจารย์
พเิศษท่ีเปน็ศิษย์เกา่ของคณะ
เกษตร 
 

  5 

มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา
ความรู้และประสบการณ์ให ้
ศิษย์เกา่ 

คณะเกษตร มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้
และประสบการณ์ใหศิ้ษย์เกา่ร่วมกบัสมาคมนิสิต
เกา่คณะเกษตร โดย การจัดเสวนาบทวิเคราะห์
อนาคตเกษตรไทยในสถานการณ์ท่ีต้อง
ปรับเปล่ียน เร่ือง “เกษตรศาสตร์ต้องน า ภาค
เกษตรต้องฟืน้ฟ”ู โดยเปน็ส่วนหนึ่งของกจิกรรม
งานคืนสู่เหย้า AGGIE DAY 57 ซ่ึงอยู่ภายใต้
โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและ
ด้านต่างๆ กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
(3.1-5-1) 

(3.1-5-1) โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและ
ด้านต่างๆ กบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

  6 

มีผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบ้ริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

คณะเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบ้ริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (3.1-6-1) ดังนี้  
1. การใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชช้วิีตแกน่ิสิต มีผลการประเมิน 4.11 
2. การจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็ประโยชน์
แกน่ิสิต มีผลการประเมิน 3.86 
 

(3.1-6-1) สรุปแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของนิสิตคณะ
เกษตรท่ีมีต่อการบริการด้าน
ต่างๆ ของคณะเกษตร 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

3. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชพีแกน่ิสิต  มีผลการประเมิน  
4.18 

  7 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบ้ริการมาใชเ้ปน็
ขอ้มูลในการพฒันาการ
จัดบริการท่ีสนองความต้องการ
ของนิสิต 

คณะเกษตรมีการน าผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบ้ริการมาใชเ้ปน็ขอ้มูลในการพฒันาการ
จัดบริการท่ีสนองความต้องการของนิสิต  โดย
การส ารวจความพงึพอใจของนิสิตระดับปริญญา
ตรีท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีคณะจัดใหทุ้กด้านปลีะ 
1 คร้ัง ซ่ึงคณะเกษตรได้น าขอ้มูลดังกล่าวมา
ประกอบการพจิารณาเพือ่จัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝุายต่างๆ ของคณะ เชน่ การ
บรรจุโครงการพฒันาคุณภาพนิสิต ในแผนการ
ด าเนินงานของฝุายบริหาร ซ่ึงเปน็โครงการท่ี
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรมเพือ่
พฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีแก่
นิสิต เปน็ต้น (3.1-7-1) 

(3.1-7-1) แผนการด าเนินงาน
ฝุายบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
 1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 5 ขอ้  

มีการด าเนินการ 
 6 ขอ้ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

คณะจัดท าแผนการจัดกจิกรรม
พฒันานิสิตท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติทุกด้าน 

คณะเกษตรมีการจัดท าแผนการจัดกจิกรรม
พฒันานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติทุก
ด้าน ซ่ึงนอกจากคณะได้มุ่งเน้นใหน้ิสิตได้มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขา
เกษตรและคหกรรมศาสตร์แล้ว คณะยังได้
เหน็ถงึความส าคัญในการพฒันานิสิตใหเ้ปน็
นิสิตท่ีพงึประสงค์ โดยได้จัดกจิกรรมเพือ่
พฒันานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ ท้ัง 5 ด้าน     
(3.2-1-1) ประกอบด้วย  
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เชน่ กจิกรรม
บรรยายธรรมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คณะเกษตร:  
สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2555 (3.2-1-2)   
2.ด้านความรู้ เชน่ โครงการ พฒันาคุณภาพ
นิสิต (3.2-1-3) โครงการชวนน้องปลูกขา้ว : 
สืบสานวัฒนธรรมการท านาคว้าเคียวเกีย่ว
ขา้ว(3.2-1-4) 
3.ด้านทักษะทางปญัญา  เชน่ โครงการ
ประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ คร้ังท่ี 30 (3.2-1-
5)  โครงการจัดติววิชาเคมีอนิทรีย์ของนิสิต
ชั้นปท่ีี 1 (3.2-1-6) 
4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ เชน่ โครงการ รู้เรียน รู้เล่น 
รู้คิด ป ี2555 (3.2-1-7)  
5.ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ 
โครงการแลกเปล่ียนนิสิตระดับปริญญาตรีกบั
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (3.2-1-8)  

(3.2-1-1) แผนการด าเนินงาน
ฝุายกจิการนิสิต และแผนการ
ด าเนินงานฝุายวิเทศสัมพนัธ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556  
                        
 (3.2-1-2) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่คณะเกษตร : สาน
สายใยนิสิต ผู้ปกครองและ
คณาจารย์ ประจ าปกีารศึกษา 
2556     
                           
 (3.2-1-3) โครงการพฒันา
คุณภาพนิสิต  
                     
  (3.2-1-4) โครงการชวนน้อง
ปลูกขา้ว : สืบสานวัฒนธรรม
การท านาคว้าเคียวเกีย่วขา้ว 
 
(3.2-1-5) โครงการประเพณี 4 
จอบแหง่ชาติ คร้ังท่ี 31  
                                                
(3.2-1-6) โครงการจัดติววิชา
เคมีอนิทรีย์ของนิสิตชั้นปท่ีี 1  
                                                
(3.2-1-7) โครงการ รู้เรียน    
รู้เล่น รู้คิด ป ี2556    
                                                     
(3.2-1-8) โครงการแลกเปล่ียน
นิสิตระดับปริญญาตรีกบั
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ                         
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  2 

มีกจิกรรมใหค้วามรู้และทักษะ
การประกนัคุณภาพการศึกษา
แกน่ิสิต 

คณะเกษตรมีการพฒันาความรู้และทักษะ
การประกนัคุณภาพการศึกษาแกน่ิสิตโดยการ
จัดโครงการพฒันาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะ
เกษตร ภายใต้กรอบด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาคณะเกษตร (3.2-
2-1) 

(3.2-2-1) โครงการพฒันา
ศักยภาพสโมสรนิสิตคณะ
เกษตร ภายใต้กรอบ
ด าเนินงานตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะเกษตร 

  3 

มีการส่งเสริมใหน้ิสิตน าความรู้
ด้านการประกนัคุณภาพไปใชใ้น
การจัดกจิกรรมท่ีด าเนินการ
โดย 
นิสิตอย่างน้อย  5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี  และ
อย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรับ
ระดับบณัฑิตศึกษา  จาก
กจิกรรมต่อไปนี ้
-กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพงึ
ประสงค์ 
-กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
-กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
-กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะเกษตรมีการส่งเสริมใหน้ิสิตน าความรู้
ด้านการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจัด
กจิกรรมท่ีด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย  5 
ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี  จาก
ตัวอย่างกจิกรรมต่อไปนี ้

• กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์  เชน่  โครงกา รพฒันา
คุณภาพนิสิต  (3.2-1-3) 

• กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
เชน่ โครงการ Aggie Sport Day นิสิต 
อาจารย์สานสัมพนัธ์รวมใจกนัออกก าลังกาย 
(3.2-3-1) 

• กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม เชน่ โครงการค่ายอาสาเผยแพร่
เทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชนบท (3.2-3-2)  

• กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน่ โครงการไหว้ครูคณะเกษตร : 
ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เกา่-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 
2556 (3.2-3-3) 

• กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
เชน่ โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม
การเกษตร : การท านากบัวิถเีกษตรกรไทย 
(3.2- 1-4 ) และ 2 ประเภท จากระดับ
บณัฑิตศึกษาจากตัวอย่างกจิกรรมต่อไปนี ้

• กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ เชน่ โครงการสัมมนา
วิชาการคหกรรมศาสตร์  คร้ังท่ี 5  (3.2-3-4) 

• กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน่ โครงการไหว้ครูภาควิชาพชื
สวน คณะเกษตร ประจ าป ี2556 (3.2-3-5) 

(3.2-1-3) โครงการพฒันา
คุณภาพนิสิต                  
 
(3.2-3-1) โครงการ Aggie 
Sport Day นิสิต อาจารย์สาน
สัมพนัธ์รวมใจกนัออกก าลัง
กาย    
 
(3.2-3-2) โครงการค่ายอาสา
เผยแพร่เทคโนโลยีทางการ
เกษตรสู่ชนบท 
 
(3.2-3-3) โครงการไหว้ครูคณะ
เกษตร: ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์
เกา่-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2556 
 
(3.2-1-4) โครงการชวนน้อง
ปลูกขา้ว : สืบสานวัฒนธรรม
การท านาคว้าเคียวเกีย่วขา้ว 
 
(3.2-3-4) โครงการสัมมนาวิชา 
การคหกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 5   
 
(3.2-3-5) โครงการไหว้ครู
ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร 
ประจ าป ี2556  
 
 
 

  4 

มีการสนับสนุนใหน้ิสิตสร้าง
เครือขา่ยพฒันาคุณภาพภายใน
คณะ /มหาวิทยาลัย  และ
ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและ
มีกจิกรรมร่วมกนั 

คณะเกษตรมีการสนับสนุนใหน้ิสิตสร้าง
เครือขา่ยพฒันาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกจิกรรม
ร่วมกนัผ่านกจิกรรม ดังนี ้
 

(3.2-4-1) โครงการกฬีา
ประเพณี Vet.Med.Tech & 
Cowboy 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1.โครงการประเพณี 4 จอบแหง่ชาติ คร้ังท่ี 
31 ซ่ึงเปน็กจิกรรมท่ีจัดขึ้นเพือ่เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตสาขาเกษตร 
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวทุกภูมิภาค     
(3.2-1-5)   
2.โครงการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ 
คร้ังท่ี 5  ซ่ึงจัดขึ้น เพือ่สร้างเครือขา่ยทาง
วิชาการคหกรรมศาสตร์ระหว่างสถาบนัและ
หน่วยงานต่างๆ โดยมี กลุ่มเปาูหมาย  คือ 
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิต
ของสถาบนัการศึกษาอืน่ๆ (3.2-3-4) 
3.โครงการกฬีาประเพณี Vet.Med.Tech & 
Cowboy ซ่ึงเปน็กจิกรรมเชื่อมความสัมพนัธ์
ระหว่าง นิสิตปริญญาตรีภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  และ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

  5 

มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
กจิกรรมพฒันานิสิต 

คณะเกษตรมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันา
นิสิต โดยคณะก าหนดใหส้โมสรนิสิตนิสิต
จัดท ารายงานผลการจัดกจิกรรม และน า
รายงานผลการจัดกจิกรรมมาสังเคราะห์
เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมของกจิกรรมและผลท่ีเกดิ
ขึ้นกบันิสิตในแต่ละรอบป ี(3.2-5-1) 

(3.2-5-1) สรุปผลการ
ด าเนินงานกจิกรรมของสโมสร
นิสิตคณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 

  6 

มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกจิกรรมเพือ่พฒันานิสิต 

คณะเกษตรมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรม
เพือ่พฒันานิสิต โดยการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของการจัดกจิกรรมการพฒันา
นิสิตและผลการวิเคราะหจ์ุดแขง็ จุดออ่นไป
ใชใ้นการวางแผนการพฒันานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง (3.2-6-1) 

(3.2-6-1) แผนการด าเนินงาน
ฝุายกจิการนิสิตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 
2557 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ระบบการใหค้ าปรกึษาวชิาการระดับปรญิญาตร ี
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ 

คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ ในรูปของ
คณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตร (3.3-1-1) 
คณะท างานแกไ้ขปญัหาการเรียนการสอนของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร (3.3-1-2) 
คณะกรรมการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(3.3-1-3) และคณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับ คณะเกษตร  (3.3-1-4) โดยมี
หน้าท่ีพจิารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ใหข้อ้เสนอแนะในการท าหน้าท่ีเปน็อาจารย์     
ท่ีปรึกษาใหก้บันิสิต และเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปญัหาการเรียนการสอน ท้ังนี้ให้
สอดคล้องกบัแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3-1-1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะเกษตร 

3.3-1-2 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานแกไ้ขปญัหา
การเรียนการสอนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะ
เกษตร 

3.3-1-3 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะเกษตร    

3.3-1-4 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับ
คณะเกษตร 

  2 

มีการจัดเตรียมขอ้มูลด้าน
ต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การใหค้ าปรึกษาแกอ่าจารย์ท่ี
ปรึกษา 

คณะเกษตรมีการจัดเตรียมขอ้มูลด้านต่างๆและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการใหค้ าปรึกษาแกอ่าจารย์ท่ี
ปรึกษาได้แก ่เอกสารประกอบการใหค้ าปรึกษา
นิสิต จาก โครงการพฒันาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคณะเกษตร ประจ าปกีารศึกษา 255 6 
(3.3-2-1) เพือ่ใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้
ขอ้มูลแกน่ิสิตได้ถกูต้อง และครบถว้น 

3.3-2-1 เอกสาร
ประกอบการใหค้ าปรึกษา
นิสิต จากโครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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มีการประชมุคณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะเพือ่หาแนวทาง 
การแกป้ญัหาและพฒันานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  
1 คร้ัง 

คณะเกษตรมีการประชมุในภาคการศึกษาต้น
และภาคปลาย ดังนี้ การประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร 5 คร้ัง (3.3-3-1, 3.3-3-2, 
3.3-3-3, 3.3-3-4 , 3.3-3-5 ) และ การประชมุ
คณะกรรมการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 2 
คร้ัง (3.3-3-6, 3.3-3-7) และจัดโครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คร้ัง (3.3-3-8 ) เพือ่
หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาและพฒันานิสิต 
(3.3-3-9) 

3.3-3-1 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร คร้ังท่ี 
2/2556 (วันพธุท่ี 3 
กรกฎาคม 2556)  

3.3-3-2 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร คร้ังท่ี 
3/2556 (วันศุกร์ท่ี 26 
กรกฎาคม 2556)    

3.3-3-3 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร คร้ังท่ี 
1/2557 (วันจันทร์ท่ี 6 
มกราคม 2557)  

3.3-3-4 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร คร้ังท่ี 
2/2557 (วันจันทร์ท่ี 27 
มกราคม 2557)  

3.3-3-5 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร คร้ังท่ี 
3/2555 (วันพธุท่ี 2 
เมษายน 2557)                                     

3.3-3-6 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
พฒันาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคร้ังท่ี 1/2556 (วัน
พธุท่ี 12 มิถนุายน 2556)                       

3.3-3-7 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
พฒันาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคร้ังท่ี 4/2555 (วัน
พธุท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557) 
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  3.3-3-8 การจัดโครงการ
พฒันาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคณะเกษตร         

3.3-3-9 สรุปผลการ
โครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ
เกษตรประจ าปกีารศึกษา 
2556 ระหว่างวันท่ี 3 - 7 
มีนาคม 2557 

  4 

มีการประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทุกปี 

คณะเกษตรมีการจัดโครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันท่ี 3  - 7 มีนาคม 
2557 (3.3-4-1) และมีการสรุปแบบประเมินการ
จัดกจิกรรมนิสิตชั้นปท่ีี 1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2556 ของแต่ละภาควิชา 
ดังนี ้
1)  ภาควิชากฏีวิทยา (3.3-4-2) 
2)ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (3.3-4-3) 
3) ภาควิชาปฐพวิีทยา (3.3-4-4) 
4) ภาควิชาพชืไร่นา (3.3-4-5) 
5) ภาควิชาพชืสวน (3.3-4-6) 
6) ภาควิชาโรคพชื (3.3-4-7) 
7)ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
(3.3-4-8) 
8) ภาควิชาสัตวบาล (3.3-4-9) 
9) หลักสูตรการจดัการศัตรูพืชและสัตว์ (3.3-4-10) 
10) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (3.3-4-11) 
11) หลักสูตรเคมีการเกษตร (3.3-4-12) 
12) หลักสูตรอาหารและโภชนาการ (3.3-4-13) 
 

3.3-4-1 โครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระหว่าง
วันท่ี วันท่ี 3-7 มีนาคม 
2557 
 
3.3-4-2 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชากฏีวิทยา 
 
3.3-4-3 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  
 
3.3-4-4 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาปฐพวิีทยา 
 
3.3-4-5 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาพชืไร่นา 
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  3.3-4-6 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาพชืสวน 
 
3.3-4-7 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาโรคพชื 
 
3.3-4-8 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร 
 
3.3-4-9 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาควิชาสัตวบาล 
 
3.3-4-10 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักสูตรการจัดการ
ศัตรูพชืและสัตว์  
 
3.3-4-11 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 
3.3-4-12 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักสูตรเคมีการเกษตร 
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  3.3-4-13 การประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักสูตรอาหารและ
โภชนาการ 

  5 

มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

คณะเกษตรได้น าผลการประเมินมาจากการจัด
โครงการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ
เกษตร ประจ าปกีารศึกษา 2555  ในระหว่าง
วันท่ี 17-21 กนัยายน 2555 (3.3-5-1) 
ประจ าปกีารศึกษา 2555 มาปรับปรุงการจัด
กจิกรรมนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาใน             
ปกีารศึกษา 2556 (3.3-4-1) 

3.3-5-1 โครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2555   

3.3-4-1 โครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
คณะเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2556     

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 
   

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ     
สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.87 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.96 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดี รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 
ผลการประเมิน  

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  4  การวจัิย                 3.87 3.96   

4.1 ระบบและกลไกการพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ขอ้ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ขอ้ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 27000 2700
0 

76,631,32
7.00 

397,053
.51 

76,903,
827.00 

399,500
.40 

5.00 5.00   

193 192.5 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ 

ร้อยละ 5 5 149.25 71.41 208.50 62.35 5.00 5.00   
209 130 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน    173.50 173.50     
  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน    35.50 35.50      

  มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน    152 38.00 33 8.25      

  มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     24 12.00 1 0.50       

 มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   7 5.25 3 2.25    
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพมิพ ์หรือมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล
สากล ISI และ Scopus 

    94 94.00 119 119       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือ
จังหวัด 

ผลงาน  N/A   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน N/A    0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน N/A    0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  N/A   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน  N/A   0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์ ร้อยละ 5 5 16 7.66 21 10.072     
209 208.50 

  การใชป้ระโยชน์ในเชงิสาธารณะ เร่ือง  N/A   12 19     
  การใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย เร่ือง  N/A   4 0     
  การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์ เร่ือง  N/A   0 2     
 การใชป้ระโยชน์ทางออ้มของงาน

สร้างสรรค์ 
เร่ือง  N/A  0 0    

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 5.50 2.63 5.25 2.51     
209 208.50 

  บทความวิชาการตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติ 

เร่ือง    11 2.75 12 3       

 บทความวิชาการตีพมิพใ์น
วารสารระดับนานาชาติ 

เร่ือง    1 0.50 - -    
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

เร่ือง    3 2.25 3 2.25    

  ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พจิารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่นตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เร่ือง     0 0.00 - -       
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ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน N/A ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ใหบ้รรลุ
เปา้หมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

คณะเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย และผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยเปน็
ผู้รับผิดชอบ ก ากบัดูแล วางแผน และด าเนินการ
ใหส้อดคล้องกบันโยบายคณะเกษตร และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-1-1, 4.1-1-2) 
โดยมีระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัยท่ี
ประกอบด้วยคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการคณะเกษตร ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทุกภาควิชาร่วมเปน็คณะกรรมการ (4.1-1-3) โดย
มีวัตถปุระสงค์บริหารงานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการต่างๆ ใหด้ าเนินงานตามแผนงานและ
วัตถปุระสงค์ของคณะเกษตร เพือ่วางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพือ่ใหภ้ารกจิด้านการวิจัยด าเนินไป
อย่างบรรลุเปา้หมายตามแผนด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะเกษตร  
 
นอกจากนี้ คณะเกษตร  ยัง ไ ด้ส นับสนุน
งบประมาณในการวิจัยส าหรับคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังในระดับคณะและภาควิชา (4.1-1- 4) 
เพือ่ใหก้ารด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เกษตร ได้
ผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ
เกษตร 
 ระดับคณะ อาทิเชน่  
 1) ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะเกษตร 
(เปน็การสนับสนุนใหค้ณาจารย์รุ่นใหม่ได้เร่ิมท า
วิจัย ภายหลังส าเร็จการศึกษาหรือเร่ิมปฏิบติั
ราชการ – จ านวน 10 ทุนๆ ละ 50,000 บาท) 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ
เกษตร 
 
4.1-1-2 แผนเชงิรุกคณบดี
คณะเกษตร 
 
4.1-1-3 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ  คณะเกษตร
ป ี2556 - 2557 
 
 
4.1-1-4 ประกาศกองทุนเร่ือง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากรคณะเกษตร 
ประจ าป ีพ.ศ. 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 ) ทุนพฒันาอาจารย์ คณะเกษตร  
(เปน็การสนับสนุนใหค้ณาจารย์ได้มีโอกาสได้น า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชมุทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และ องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการเขา้
ร่วมประชมุทางวิชาการ  – ในวงเงินสนับสนุน 
250,000 บาทต่อป ี; 25,000 บาทต่อทุน และ
ระดับชาติ ในวงเงินสนับสนุน 250,000 บาทต่อป ี
; 5,000 บาทต่อทุน) 
 3) งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์วิจัยและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 เพือ่ใชใ้นการเรียนการสอน
และการวิจัย เชน่ เคร่ือง  Incubator Shaker, 
Micro-plate readers, Spectrophotometer 
bio-drop, และ Speed vacuumเปน็ต้น 
ระดับภาควิชา อาทิเชน่ 
 ก) งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์วิจัยและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ประจ า  
ปงีบประมาณ 2556 เพือ่ใชใ้นการเรียนการสอน
และการวิจัย  
 ข) การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
น าเสนอผลงานในการประชมุทางวิชาการ  
 ค) การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการตีพมิพ์
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เชน่ ค่าตรวจ
ภาษาองักฤษ ทุนสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงาน   
เปน็ต้น  

  2 

มีการบรูณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 คณะเกษตรมีการก าหนดใหน้ิสิตบณัฑิตศึกษา
เปน็ส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ตัวอย่าง    
การด าเนินงานในระดับภาควิชาได้แก ่
- โครงการวิจัยเร่ือง“ชวีวิทยาของยุงและแมลงวัน
คอกสัตว์และนัยยะความเปน็ไปได้ในการใชส้าร
สกดัจากพชืเพือ่ควบคุมแมลงพาหะน าโรค ” ของ 
ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ มีผู้ร่วมโครงการ
เปน็นิสิตปริญญาเอก จ านวน 2 คน (4.1-2-1) 
- โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
จลนพลศาสตร์ของการอบแหง้และคุณภาพขา้ว
กล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอไิดซ์เบดโดยใชตั้วกลาง
ต่างๆ” โดยมี อ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์เปน็
อาจารย์ท่ีปรึกษา มีผู้ร่วมโครงกา รเปน็นิสิต
บณัฑิตศึกษาจ านวน 1 คน (4.1-2-2) 
- โครงการวิจัยเร่ือง “การออกแบบและพฒันา

4.1-2-1 โครงการวิจัยเร่ือง 
“นิเวศวิทยาของยุงและ
แมลงวันคอกสัตว์และนัยยะ
ความเปน็ไปได้ในการใชส้าร
สกดัจากพชืเพือ่ควบคุมแมลง
พาหะน าโรค 
 
4.1-2-2 นิสิตร่วมวิจัย 
โครงการวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาเปรียบเทียบ
จลนพลศาสตร์ของการ
อบแหง้ และคุณภาพขา้ว
กล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิ
ไดซ์เบดโดยใชตั้วกลางต่าง ”ๆ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

อปุกรณ์ล าเลียงปลานิลขึ้นจากบอ่”โดยมี ผศ.ดร.
ศุภกติต์ สายสุนทร เปน็อาจารย์ท่ีปรึกษามีผู้ร่วม
โครงการเปน็นิสิตบณัฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
(4.1-2-3) 
2.2 คณะเกษตรมีการก าหนดใหน้ิสิตระดับ
ปริญญาตรีท าโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึง
เกีย่วขอ้งกบังานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ ตัวอย่างการด าเนินการในระดับภาควิชา 
ได้แก ่
- ปญัหาพเิศษ เร่ือง การหาต าแหน่งยีนต้านทาน
โรค ใหม้แบบกว้างในขา้วพนัธ์ุ  IR 64  ด้วย
ประชากรผสมกลับ โดยนายนฤพนธ์  น้อย
ประสาร นิสิตระดับปริญญาตรี (4.1.2-5) 
2.3 คณะเกษตรมีการก าหนดใหน้ิสิตทุกระดับเขา้
ฟงัการบรรยายหรือสัมมนาเกีย่วกบัผล
ความกา้วหน้าในงานวิจัยของอาจารย์หรือ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชญิ 
(Visiting Professor) หรือเขา้ร่วมการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ โดยคณะเกษตรมีการ
เชญิผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย
เกีย่วกบักระบวนการท าวิจัยและผลงานวิจัย เพือ่
เปดิโอกาสใหค้ณาจารย์และนิสิตเขา้ร่วมฟงัและ
ซักถามเกีย่วกบัการวิจัย เชน่ 
- การก าหนดใหน้ิสิตระดับปริญญาโทและเอกเขา้
ร่วมฟงัสัมมนาพเิศษจากวิทยากรภายนอก ภายใต้ 
“โครงการสนทนาภาษาแมลง”(4.1-2-6) 
2.4 คณะเกษตร มีการจัดใหม้ีการประชมุเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิต 
ส่งเสริมใหน้ิสิตเขา้ร่วมการเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก ่
- การส่งเสริมนิสิตใหเ้ขา้ร่วมประชมุการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ ภายใต้โครงการ “โครงการสนับสนุน
การเสนอผลงานวิจัยนิสิตบณัฑิตศึกษา สาขากฏี
วิทยา ”ในการประชมุ KU-UT Student 
Symposium ในวันท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556  
(4.1-2-7) 
 
- ภาควิชาเกษตรกลวิธานสนับสนุนใหน้ิสิต
บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ ในการประชมุวิชาการหลังการเกบ็
เกีย่วคร้ังท่ี 11 หวัขอ้เร่ือง “ผลของวิธีการเพาะ

4.1-2-3 โครงการวิจัยเร่ือง 
“การออกแบบและพฒันา
อปุกรณ์ล าเลียงปลานิลขึ้น
จากบอ่” 
 
4.1-2-4 แบบแสดง
รายละเอยีดโครงการหา
ต าแหน่งยีนต้านทานโรค ใหม้
แบบกว้างในขา้วพนัธ์ุ  IR 64  
ด้วยประชากรผสมกลับ 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
จาก สวพ.มก. 
 
4.1-2-5 ปญัหาพเิศษปริญญา
ตรี นายนฤพนธ์ น้อยประสาร 
 
4.1-2-6 โครงการสนทนา
ภาษาแมลง 
 
4.1-2-7 โครงการสนับสนุน
การเสนอผลงานวิจัยนิสิต
บณัฑิตศึกษา สาขากฏีวิทยา 
 
4.1-2-8 น.ส.อมุาพร อยู่
สบาย นิสิตบณัฑิตศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร 
เขา้ร่วมประชมุวิชาการหลัง
การเกบ็เกีย่วคร้ังท่ี 11 ใน
หวัขอ้เร่ือง “ผลของวิธีการ
เพาะงอกท่ีมีต่อคุณภาพของ
ขา้วกล้องงอก” 
 
4.1-2-9 รายชื่อนิสิตท่ีเขา้ร่วม
ฟงัการอภิปรายพเิศษและการ
น าเสนอผลงาน 
 
4.1-2-10 นิสิตท่ีเขา้ร่วมการ
น าเสนอผลงานวิจัย ในงาน
ประชมุวิชาการคร้ังท่ี 52 
 
4.1-2-11 นิสิตท่ีเขา้ร่วมการ
น าเสนอผลงานวิจัย ในการ
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งอกท่ีมีต่อคุณภาพของขา้วกล้องงอก” (4.1-2-8) 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมใหน้ิสิตเขา้ร่วม
การประชมุทางวิชาการ (4.1-2-9) และส่งเสริม
นิสิตใหเ้ขา้ร่วมการประชมุการน าเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ        
(4.1-2-10, 4.1-2-11, 4.1-2-12) 
- ภาควิชาปฐพวิีทยา ส่งเสริมใหน้ิสิตเขา้ร่วม
ประชมุเพือ่เสนอผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ( 4.1-2-13) 
การจัดใหม้ีการเสนอผลงานวิจัยของนิสิต      
(4.1-2-14) 
- ภาควิชาพชืสวน จัดใหม้ีการสัมมนาวิชาการของ
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 
(4.1-2-15) 
- ภาควิชาสัตวบาล ได้จัดใหม้ีการส่งเสริมนิสิตเขา้
ร่วมประชมุวิชาการเพือ่น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ (4.1-2-16) และมีการรวบรวม
ผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์เขา้ร่วมในงาน
ประชมุวิชาการประจ าปขีอง มก. คร้ังท่ี 52  
สาขาสัตว์ และการจัดประชมุวิชาการ สัตวศาสตร์
คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันท่ี 8-10 เมษายน 2557 
ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชยีงใหม่ 
(4.1-2-17) 
2.5 คณะเกษตร มีการส่งเสริมใหอ้าจารย์น า
ผลลัพธ์ท่ีเกดิจากการวิจัยไปเปน็ส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน ได้แก ่
- การบรูณาการความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง   
“การประเมินทางด้านชวีวิทยาของแตนเบยีนแตน
สร้างปม Quadratichus sp. (Hymenoptera: 
Eulophidae) ในประเทศไทย ”(ดร .เบญจคุณ 
แสงทองพราว) น าไปใชใ้นกรณีศึกษาในรายวิชา
ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชืและการบริหารจัดการ 
(หวัขอ้ ชวีวิทยาของแมลงตัวห้ าและแมลงตัว
เบยีนท่ีส าคัญท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมแมลง
ศัตรูพชื) (4.1-2-18) 
- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง  
“การพฒันาชวีภัณฑ์บทีีเกษตรในรูปแบบผงแหง้”  
(ดร.ประกาย ราชณุวงษ)์ น าไปใชใ้นกรณีศึกษาใน
รายวิชาจุลินทรีย์กอ่โรคแมลงและผลิตภัณฑ์ 
(หวัขอ้ Classification of four major groups 
of entomopathogenic microorganisms : 
bacteria, fungi, nematode and virus)   
(4.1-2-19) 

สัมมนาวิชาการด้านคหกรรม
ศาสตร์ 
 
4.1-2-12 นิสิตท่ีเขา้ร่วมการ
น าเสนอผลงานวิจัย งาน
EUROFOODCHEM XVII 
 
4.1-2-13 รายนามนิสิตท่ี
น าเสนอในการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 
 
4.1-2-14 โครงการสัมมนา
บณัฑิตภาควิชาปฐพวิีทยา 
 
4.1-2-15 กจิกรรมสัมมนา
วิชาการของนิสิตภาควิชา   
พชืสวน 
 
4.1-2-16 หนังสือขออนุมัติ
ค่าใชจ้่ายสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ
ส าหรับนิสิต 
 
4.1-2-17 เอกสารการประชมุ
วิชาการ คร้ังท่ี 52 และสูจิ
บตัร 
- รายงานการประชมุอาจารย์
ภาควิชา สัตวบาลคร้ังท่ี 
1/2557 
 
4.1-2-18 โครงการวิจัยเร่ือง 
“การประเมินทางด้าน
ชวีวิทยาของแตนเบยีนแตน
สร้างปม Quadratichus sp. 
(Hymenoptera: 
Eulophidae) ในประเทศ
ไทย” (ดร.เบญจคุณ แสงทอง
พราว) และแผนการสอน 
ภาคต้นปกีารศึกษา 2556 
รหสัวิชา 01011432 ชื่อวิชา
ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชื
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- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง  
“การพฒันาแนวทางการใชไ้ส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
เพือ่ควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผัก” (ดร .อธิราช 
หนูสีด า)น าไปใชใ้นกรณีศึกษาในรายวิชา เทคนิค
วิจัยทางกฏีวิทยา (หวัขอ้ Bioassay of 
entomopathogenic nematodes (EPNs)) 
(4.1-2-20) 
- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง 
“เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล Nilaparvatalugens 
(Stal) (Hemiptera: Delphacidae) และ 
Biological agents ในเขตภาคกลาง ประเทศ
ไทย” (ดร .รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน)  น าไปใชใ้น
กรณีศึกษาในรายวิชา ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของแมลง (หวัขอ้ Use of ArcGIS for 
insect conservation) (4.1-2-21) 
- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง 
“ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ ามันต่อการ
เจริญเติบโตของผ้ึงพนัธ์ุยุโรป ( Apismellifera 
L.” (ดร.ชามา พานแกว้)ในกรณีศึกษาในรายวิชา
กฏีวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์      
(หวัขอ้ Medically important insects 
Hymenoptera) (4.1-2-22) 
- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง 
“ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของประชากร
ผีเส้ือเจาะต้นสักในเขตพืน้ท่ีสวนปา่ภาคเหนือ 
องค์การอตุสาหกรรมปา่ไม้ : เพือ่การปอ้งกนั
ก าจัด” (ดร.อศัเลข รัตนวรรณี)ใน 
กรณีศึกษาในรายวิชาความหลากหลายทาง
ชวีภาพของแมลง (หวัขอ้ Insect genetic 
diversity) (4.1-2-23) 
- การบรูณาการความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง 
“ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชวีวิทยา พฤติกรรม
และเนื้อเย่ือวิทยาของตัวหนอนหิ่งหอ้ยน้ าจืด 
Luciolaaquatilis” (ผศ.ดร.อญัชนา ท่านเจริญ)
ในกรณีศึกษาในรายวิชาเร่ืองเฉพาะทางกฏีวิทยา 
(4.1-2-24) 
- การบรูณาการความรู้จากผลงานวิจัยเร่ือง 
“ความหลากหลายของแมลงน้ าท่ีสะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา” (ดร.เอกวัต วิถปีระดิษฐ์) 
ในกรณีศึกษาในรายวิชานิเวศวิทยาของแมลงน้ า  
(หวัขอ้ Collecting and sampling aquatic 
insects) (4.1-2-25) 

และการบริหารจัดการ 
4.1-2-19 โครงการวิจัยเร่ือง 
“การพฒันาชวีภัณฑ์บทีี
เกษตรในรูปแบบผงแหง้” 
(ดร.ประกาย ราชณุวงษ)์  
และแผนการสอน ภาคต้น    
ปกีารศึกษา 2556 รหสัวิชา 
01004472 ชื่อวิชาจุลินทรีย์
กอ่โรคแมลงและผลิตภัณฑ์ 
 
4.1-2-20 โครงการวิจัยเร่ือง 
“การพฒันาแนวทางการใช้
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพือ่
ควบคุมด้วงหมัดผักในแปลง
ผัก” (ดร.อธิราช หนูสีด า) 
และแผนการสอน ภาคต้น   
ปกีารศึกษา 2556 รหสัวิชา 
01004591 ชื่อวิชาเทคนิค
วิจัยทาง กฏีวิทยา 
 
4.1-2-21 โครงการวิจัยเร่ือง 
“เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
Nilaparvatalugens (Stal) 
(Hemiptera: Delphacidae) 
และ Biological agents ใน
เขตภาคกลาง ประเทศไทย” 
(ดร.รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน) 
และแผนการสอน ภาคต้น   
ปกีารศึกษา 2556 รหสัวิชา 
01004562 ชื่อวิชาความ
หลากหลายทางชวีภาพของ
แมลง 
 
4.1-2-22 โครงการวิจัยเร่ือง 
“ผลกระทบของละอองเรณู
ปาล์มน้ ามันต่อการ
เจริญเติบโตของผ้ึงพนัธ์ุยุโรป 
(Apismellifera L.)”    
(ดร.ชามา พานแกว้) และ
แผนการสอน ภาคต้น        
ปกีารศึกษา 2556 รหสัวิชา 
01004532 ชื่อวิชากฏีวิทยา
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- การบรูณาการความรู้จาก ผลงานวิจัยเร่ือง 
“Characterization of pyrethroidresistace 
mechanisms in the dengue vector 
Aedesaegypti in Thailand” (ดร .วราภรณ์
จันทรจ านงค์) ในกรณีศึกษาในรายวิชา สารฆ่า
แมลงและวิธีการใช ้(หวัขอ้ สารเคมีกลุ่มไพรี
ทรอยด์) (4.1-2-26) 
- การบรูณาการความรู้จากผลงานวิจัยน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่การ
เผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันิสิตในรายวิชา 
01001331 Communication for Agricultural 
(4.1-2-27) รายวิชา 01001511 Foundation of 
Extension (4.2-2-28) และ รายวิชา 01001597 
Seminar(4.1-2-29) 

ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 
 
4.1-2-23 โครงการวิจัยเร่ือง 
“ความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมของประชากรผีเส้ือ
เจาะต้นสักในเขตพืน้ท่ีสวนปา่
ภาคเหนือ องค์การ
อตุสาหกรรมปา่ไม้ : เพือ่การ
ปอ้งกนัก าจัด” (ดร.อศัเลข 
รัตนวรรณี) และแผนการสอน 
ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2556 
รหสัวิชา 01004562 ชื่อวิชา
ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของแมลง 
 
4.1-2-24 โครงการวิจัยเร่ือง 
“ผลกระทบของไกลโฟเซต  
ต่อชวีวิทยา พฤติกรรมและ
เนื้อเย่ือวิทยาของตัวหนอน
หิ่งหอ้ยน้ าจืด ciolaaquatilis           
(ผศ.ดร.อญัชนา ท่านเจริญ) 
และแผนการสอน ภาคปลาย 
ปกีารศึกษา 2556 รหสัวิชา 
01004596 ชื่อวิชาเร่ือง
เฉพาะทางกฏีวิทยา 
 
4.1-2-25 โครงการวิจัยเร่ือง 
“ความหลากหลายของแมลง
น้ าท่ีสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา” (ดร.เอกวัต วิถี
ประดิษฐ์) และแผนการสอน 
ภาคต้น ปกีารศึกษา 2556 
รหสัวิชา 01004522 ชื่อวิชา
นิเวศวิทยาของแมลงน้ า 
 
4.1-2-26 โครงการวิจัยเร่ือง 
“Characterization of 
pyrethroidresistace 
mechanisms in the 
dengue vector 
Aedesaegypti in 
Thailand” (ดร.วราภรณ์
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จันทรจ านงค์) และแผนการ
สอน ภาคปลาย ปกีารศึกษา 
2556 รหสัวิชา 01004481 
ชื่อวิชาสารฆ่าแมลงและ
วิธีการใช ้
 
4.1-2-27 เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชา 
01001331 
Communication for 
Agricultural 
Development 
 
4.1-2-28 เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชา 
01001511 Foundation of 
Extension 
 
4.1-2-29 เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชา 
01001597 Seminar 

  3 

มีการพฒันาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แกอ่าจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

3.1 มีการจัดระบบและวางแผนการรับเขา้และ
ก ากบัดูแลอาจารย์และนักวิจัย ตัวอย่างเชน่ 
ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดท าแผนอตัราก าลัง 
(4.1-3-1) เพือ่ใหไ้ด้บคุลากรท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัจุดเน้นด้านการวิจัย และก าหนดให้
อาจารย์ประจ าทุกคนปฏิบติัตามขอ้บงัคับ มก. 
เร่ืองจรรยาบรรณการวิจัย (4.1-3-2) เพือ่ให้
อาจารย์สามารถท างานวิจัยได้อย่างถกูต้องตาม
ระเบยีบของ มก. และภาควิชาพชืไร่นาส่งเสริมให้
อาจารย์และนักวิจัยได้รับความรู้เกีย่วกบั
จรรยาบรรณการวิจัยโดยประชาสัมพนัธ์ไว้ใน
เว็บไซต์ของภาควิชา (4.1-3-3) 
3.2 มีการพฒันาสมรรถนะนักวิจัยผ่าน
กระบวนการท่ีเหมาะสมกบัประสบการณ์ของแต่
ละกลุ่ม ตัวอย่างการด าเนินการ เชน่ 
- ดร.รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน และ ดร .สุขสวัสด์ิ    
พลพนิิจ มีโอกาสไปเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบติัการ
เร่ือง “Invasive mealybugs in SE Asia: 
Ecological insights to facilitate control”   
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี   

4.1-3-1 แบบสรุปแผนความ
ต้องการอตัราก าลัง ภาควิชา
เกษตรกลวิธาน 
 
4.1-3-2 จรรยาบรรณของ
บคุลากร มก. 
 
4.1-3-3 การประชาสัมพนัธ์
เอกสารความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยใน
เว็บไซต์ของภาควิชาพชืไร่นา  
 
4.1-3-4 บนัทึกขอ้ความ
อนุมัติให ้ดร.สุขสวัสด์ิ พล
พนิิจ และดร.รัชฎาวรรณ  
เงินกล่ัน ไปร่วมประชมุ  
เชงิปฏิบติัการ “Invasive 
mealybugs in SE Asia: 
Ecological insights to 
facilitate control”         
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8 - 12 ธันวาคม 2556 (4.1-3-4) 
- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้เขา้
ร่วมวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิและ
สังคมอย่างย่ังยืน ในงานมหกรรมงานวิจัย
แหง่ชาติ 2556 (4.1-3-5) 
3.3 การเปดิโอกาสใหอ้าจารย์ท างานใน
หอ้งปฏิบติัการวิจัยกบัทีมวิจัยต่างประเทศ 
ตัวอย่างเชน่ 
- ดร.วนิดา อว่มเจริญ ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญา
เอกเพือ่ไปท าวิจัยท่ีประเทศโปรตุเกส ต้ังแต่วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2556 เปน็เวลา 10 เดือน ท าใหไ้ด้
มีโอกาสไปร่วมทีมวิจัยกบันักวิจัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ (4.1-3-6) 
3.4 การส่งเสริมการท างานวิจัยเปน็ทีมท่ี
ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสและนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษาโดยมีการก าหนดใหน้ิสิต
บณัฑิตศึกษาเปน็ส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
เชน่ 
- โครงการวิจัยเร่ือง “ชวีวิทยาของยุงและ
แมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเปน็ไปได้ในการ
ใชส้ารสกดัจากพชืเพือ่ควบคุมแมลงพาหะน า
โรค” ของ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ มีผู้ร่วม
โครงการเปน็นิสิตปริญญาเอก จ านวน 2 คน คือ 
นางสาววรรณภา ฤทธิสนท์ และนางสาวสุนัยนา 
สะท้านไตรภพ (4.1-3-7) 
- โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
จลนพลศาสตร์ของการอบแหง้และคุณภาพขา้ว
กล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอไิดซ์เบดโดยใชตั้วกลาง
ต่างๆ”ของ อ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์ มีผู้ร่วม
โครงการคือ น.ส.อมุาพร อยู่สบาย นิสิต
บณัฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร   
(4.1-3-8) 
- โครงการวิจัยเร่ือง “การออกแบบและพฒันา
อปุกรณ์ล าเลียงปลานิลขึ้นจากบอ่”ของ ผศ.ดร.
ศุภกติต์ สายสุนทร มีผู้ร่วมโครงการ คือ        
นายจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์ นิสิตบณัฑิตศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร (4.1-2-3) 
- โครงการวิจัยเร่ือง การหาต าแหน่งยีนต้านทาน
โรค ไหม้แบบกว้างในขา้วพนัธ์ุ  IR 64  ด้วย
ประชากรผสมกลับ  (4.1.2-4) มีผู้ร่วมเปน็นิสิต
ปริญญาโท จ านวน 1 คน (นางสาวอษุณีย์       
ไวยเลิศ) (4.1-3-9) 

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันท่ี 8-12 
ธันวาคม 2556 
 
 4.1-3-5 เอกสารตอบรับเขา้
ร่วมงานมหกรรมงานวิจัย
แหง่ชาติ 2556  
 
4.1-3-6 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
4/2556 
 
4.1-3-7 โครงการวิจัยเร่ือง 
“นิเวศวิทยาของยุงและ
แมลงวันคอกสัตว์และนัยยะ
ความเปน็ไปได้ในการใชส้าร
สกดัจากพชืเพือ่ควบคุมแมลง
พาหะน าโรค” 
 
4.1-3-8 นิสิตร่วมวิจัย 
โครงการวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาเปรียบเทียบ
จลนพลศาสตร์ของการ
อบแหง้และคุณภาพขา้วกล้อง
งอกด้วยเทคนิคฟลูอไิดซ์เบด
โดยใชตั้วกลางต่าง ”ๆ 
 
4.1-2-3 นิสิตร่วมวิจัย 
โครงการวิจัยเร่ือง “การ
ออกแบบและพฒันาอปุกรณ์
ล าเลียงปลานิลขึ้นจากบอ่” 
 
4.1-2-4 แบบแสดง
รายละเอยีดโครงการหา
ต าแหน่งยีนต้านทานโรค ไหม้
แบบกว้างในขา้วพนัธ์ุ  IR 64  
ด้วยประชากรผสมกลับ 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
จาก สวพ.มก. 
4.1-3-9 ปกโครงการ
วิทยานิพนธ์ นางสาวอษุณีย์
ไวยเลิศ  
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3.5 การใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย
และจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้งแกอ่าจารย์และ
นักวิจัยตลอดจนระบบควบคุมใหน้ักวิจัยปฏิบติั
ตามโดยเคร่งครัด ตัวอย่างเชน่ ภาควิชาพชืสวน 
จัดใหม้ีการบรรยายพเิศษ โดยคุณสุภาพร โชค
เฉลิมวงศ์ จากส านักคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) เร่ือง “รายละเอยีดการขอทุนวิจัยและให้
ขอ้แนะน าเพิม่เติมในการเขยีนโครงการวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ” ในวันพธุท่ี 10 กรกฎาคม 2556 
เวลา 14:00-16:00 น. ณ หอ้ง ก 513 ภาควิชา
พชืสวน คณะเกษตร (4.1-3-10) นอกจากนั้น 
ภาควิชาต่างๆ ยังได้มีการใหข้อ้มูล และส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าทุกคนปฏิบติัตามขอ้บงัคับ
มหาวิทยาลัย เร่ือง จรรยาบรรณการวิจัย เพือ่ให้
อาจารย์สามารถท างานได้อย่างถกูต้องตาม
ระเบยีบของมหาวิทยาลัย เชน่ ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน (4.1-3-2) ภาควิชาพชืไร่นา (4.1-3-11)  
ภาควิชาโรคพชื (4.1-3-12) ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร (4.1-3-13) 
3.6 การสร้างแรงจูงใจใหอ้าจารย์ท่ีเปน็นักวิจัย 
ด้วยการยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น เชน่ 
ภาควิชาโรคพชืมีการติดประกาศและยกย่อง
นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล (4.1-3-14) 
 

4.1-3-10 การบรรยายพเิศษ 
โดย คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ 
จาก ส านักคณะกรรมการวิจัย
แหง่ชาติ (วช.) 
 
4.1-3-2 จรรยาบรรณของ
บคุลากร มก. 
 
4.1-3-11 การประชาสัมพนัธ์
เอกสารความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยใน
เว็บไซต์ของภาควิชา 
 
4.1-3-12 การติดประกาศ
เร่ืองจรรยาบรรณแกอ่าจารย์
ประจ า 
 
4.1-3-13 บนัทึกท่ี ศธ.
0513.10209/ว 0421 เร่ือง 
ขอส่งจรรยาบรรณนักวิจัย
และแนวทางปฏิบติั 
 
4.1-3-14 ตารางแสดงรางวัล
ท่ีภาควิชาโรคพชืได้รับเดือน
ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 
2556 

  4 

มีการจัดสรรงบประมาณของ
คณะเพือ่เปน็ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คณะเกษตรมีประกาศกองทุน  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง “หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบคุลากรคณะ
เกษตร ประจ าป ีพ.ศ.2556 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 
17 มกราคม พ.ศ.2556 เพือ่ใหบ้คุลากรได้มี
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยมีการใหทุ้นสนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากร 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบง่เปน็การ
สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ และสนับสนุนทุน
วิจัยต่างประเทศ หมวดท่ี 2 สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพมิพ์
ผลงานทางวิชาการ หมวดท่ี 3 สนับสนุนการ
พฒันาการเรียนการสอนเพือ่การจัดพมิพต์ ารา 

4.1-4-1ประกาศกองทุน 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เร่ือง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากรคณะเกษตร 
ประจ าป ีพ.ศ.2556 
 
4.1-4-2บนัทึกขอ้ความ       
ท่ี ศธ.0513.10201/2015     
ลงวันท่ี 17 มิถนุายน 2556 
เร่ือง ผลการพจิารณาการ
ขอรับทุนสนับสนุนท าวิจัย  
ในต่างประเทศของ         
ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 
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และหมวดท่ี 4 สนับสนุนการพฒันาบคุลากร 
แบง่เปน็การสนับสนุนค่าเรียนเสริมภาษาองักฤษ 
และสนับสนุนการศึกษาต่อภายในและ
ต่างประเทศ ท้ังนี้ การสนับสนุนทุนในหมวดท่ี 1 
และ 2 ต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ   คณะเกษตร และการ
สนับสนุนทุนในหมวดท่ี 3 และ 4 ต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร 
แล้วจึงน าเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการกองทุน
เพือ่พจิารณาต่อไป ซ่ึงการพจิารณาการเสนอ
ขอรับทุนได้ยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ประกาศไว้ 
(4.1-4-1)ตัวอย่างผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุน เชน่ 
ดร.เฌอมาล์วงศ์ชาวจันท์ ได้รับการสนับสนุนทุน
การท าวิจัยในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมิยา
ซาก ิประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม 
ถงึ 31 สิงหาคม 2556 โดยด าเนินการวิจัยเร่ือง 
Phylogenetic relationships among Thai 
Globbaspecies using AFLP techniques 
(4.1-4-2) 
นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการในระดับภาควิชา 
เชน่ 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีการจัดสรร
งบประมาณของภาควิชาฯ เพือ่เปน็ทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ โดย ภาควิชาได้ท าโครงการการ
สนับสนุนการขอทุนวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพือ่สนับสนุนคณาจารย์ใหม้ีการท า
ผลงานวิจัยเพิม่มากขึ้น รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลรายละเอยีดและเง่ือนไขของ
แหล่งทุนวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
(4.1-4-3, 4.1-4-4) 
 - ภาควิชากฏีวิทยาสนับสนุนใหค้ณาจารย์
ภาควิชาฯ ย่ืนขอเสนอโครงการรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก และอาจารย์ทุกท่านได้รับทุนสนับสนุน
วิจัยจากภายนอกท้ังส้ิน อกีท้ัง ภาควิชาฯ จัดใหม้ี
อาจารย์อาวุโสท่ีมีความเชี่ยวชาญและมากด้วย
ประสบการณ์เปน็อาจารย์พีเ่ล้ียงตรวจสอบ
ขอ้เสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีเสนอ
ขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ เชน่ ผศ .ดร .วีรวรรณ 
อมรศักด์ิ เปน็นักวิจัยท่ีปรึกษาในโครงการวิจัย
เร่ือง “เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
Nilaparvatalugens (Stal) (Hemiptera: 
Delphacidae) และศัตรูธรรมชาติในเขตภาค

โดยคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
4.1-4-3 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการท าวิจัย  
 
4.1-4-4 ขอเชญิเขา้ร่วมฟงั
การบรรยาย การรับสมัครทุน
โครงการพฒันาเคร่ืองขา่ย
วิจัยนานาชาติ 
 
4.1-2-21 โครงการวิจัยเร่ือง  
“เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
Nilaparvatalugens (Stal) 
(Hemiptera: Delphacidae) 
และ Biological agents ใน
เขตภาคกลาง ประเทศไทย”  
 (ดร.รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน)
โดยมี ผศ.ดร.วีรวรรณ อมร
ศักด์ิ เปน็นักวิจัยท่ีปรึกษา 
 
4.1-2-20 โครงการวิจัยเร่ือง 
“การพฒันาแนวทางการใช้
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพือ่
ควบคุมด้วงหมัดผักในแปลง
ผัก” (ดร.อธิราช หนูสีด า) 
โดยมี ศ.ดร.องัศุมาลย์  
จันทราปตัย์ เปน็นักวิจัยท่ี
ปรึกษา (4.1-2-6 กฏีวิทยา) 
 
4.1-4-5 โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและ
ส่งเสริมความเปน็นานาชาติ 
 
4.1-4-6 ประกาศภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร เร่ือง มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  
และงานบริการวิชาการ 
ประจ าปงีบประมาณ      
พ.ศ.2556-2559 
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กลางของประเทศไทย ” ซ่ึงมี ดร .รัชฎาวรรณ   
เงินกล่ัน เปน็หวัหน้าโครงการวิจัย (4.1-2-21) 
และ ศ.ดร.องัศุมาลย์ จันทราปตัย์ เปน็นักวิจัย    
ท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยเร่ือง “การพฒันา
วิธีการใชไ้ส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพือ่ควบคุมหนอน
ใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก ” ซ่ึงมี     
ดร.อธิราช หนูสีด า เปน็หวัหน้าโครงการวิจัย 
(4.1-2-20) 
- ภาควิชาโรคพชื มีการจัดสรรงบประมาณของ
คณะเพือ่เปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยทาง
ภาควิชาจัด ใหม้ีโครงการพฒันาความร่วมมือใน
งานวิจัยกบัสถาบนัวิจัยในต่างประเทศ (4.1-4-5) 
- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมีการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
ใหแ้กอ่าจารย์ประจ าของภาควิชาฯ (4.1-4-6) 
- ภาควิชาสัตวบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่เปน็ทุนวิจัยบางส่วนจากเงินรายได้ภาควิชาฯ
และยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการท าวิจัยจาก
ฟาร์มสัตว์ทดลองหรือการใชห้อ้งปฏิบติัการ  
(4.1-4-7) 
- ภาควิชาสัตวบาล ได้จัดใหม้ีอาจารย์อาวุโสเปน็
พีเ่ล้ียงใหก้บัอาจารย์บรรจุใหม่ เพือ่ใหค้ าแนะน า
ในการปฏิบติัหน้าท่ีอาจารย์ท้ังการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม (4.1-4-8) 

4.1-4-7 เอกสารกระบวนการ
ด าเนินงานคณะกรรมการฝ่าย
วิจัย ภาควิชาสัตวบาล  
 
4.1-4-8 หนังสือเสนอแต่งต้ัง
อาจารย์พีเ่ล้ียง 

  5 

มีการสนับสนุนพนัธกจิด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตั
ลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- หอ้งปฏิบติัการวิจัยฯ หรือหน่วย
วิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ใหค้ าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน

คณะเกษตรมีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหา
แหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพยีงพอ ท้ัง
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย หอ้งปฏิบติัการ 
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศ
เพือ่การวิจัย ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริม
การวิจัย ดังนี ้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวอย่างการ
ด าเนินการในระดับภาควิชา เชน่ 
- ภาควิชากฏีวิทยาได้จัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
เพือ่การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดย ดร .ชามา พาน
แกว้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการไปประชมุ
วิชาการฯ เร่ือง “องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาต่อ
การปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงสภาพ

4.1-5-1 หนังสือขอเชญิเขา้
ร่วมประชมุวิชาการเครือขา่ย
งานวิจัยนิเวศวิทยาปา่ไม้  
 
4.1-5-2 หนังสือขออนุมัติ 
เบกิเงินรายได้เพือ่สนับสนุน   
นายณัฐพล มารศรี 
 
4.1-5-3 รายงานสรุป
โครงการอภิปรายพเิศษและ
เสนอผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 52 สาขาส่งเสริมการ 
เกษตรและคหกรรมศาสตร์ 
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หอ้งปฏิบติัการวิจัย 
- กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยฯ เชน่ การจัดประชมุ
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting 
professor) 
- มีคณะกรรมการใหค้ าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 

ภูมิอากาศ”คณะวนศาสตร์ มก. (4.1-5-1) 
- ภาควิชากฏีวิทยา ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยของนิสิตบณัฑิตศึกษา โดย นาย
ณัฐพล มารศรี นิสิตปริญญาโทได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพือ่ท าวิจัยท่ี University of 
Montpellier ประเทศฝร่ังเศส ในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์สู่สากล (4.1-5-2) 
- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดใหม้ี
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เชน่การจัดประชมุวิชาการ งาน
ส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ในการ
ประชมุวิชาการประจ าป ีคร้ังท่ี 52 ของมก. วิทยา
เขตบางเขน (4.1-5-3) 
5.2 หอ้งปฏิบติัการวิจัย คณะเกษตร มี
หอ้งปฏิบติัการกลาง คณะเกษตร ท่ีมีความ
เหมาะสมต่องานวิจัยแต่ละประเภทท่ีเปน็จุดเน้น
ของคณะ มีระบบความปลอดภัยภายใน
หอ้งปฏิบติัการ เปน็ศูนย์กลางของเคร่ืองมือวิจัยท่ี
ทันสมัย พร้อมท้ังสถานท่ีปฏิบติังานวิจัยท่ีมีความ
สะดวก สนับสนุนใหเ้กดิสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้อ านวยต่อการท างานวิจัย ส่งเสริมใหม้ีการใช้
ทรัพยากรการวิจัยร่วมกนัอย่างเกดิประโยชน์
สูงสุด (4.1-5-4) พืน้ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลางของ
คณะเกษตรมีระบบการควบคุมการเขา้ออกพืน้ท่ี
ด้วยระบบ Key Card และยังมีการจัดหาอปุกรณ์
ปอ้งกนัภัยกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิไว้อย่างครบถว้น
และเพยีงพอ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยสูงสุดแก ่
นิสิตคณาจารย์ และบคุลากรของคณะเกษตรท่ี
ปฏิบติังานวิจัย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสรรพืน้ท่ี
เพือ่เปน็หอ้งปฏิบติัการวิจัยของภาควิชาเพือ่ให้
เกดิความเหมาะสมกบังานวิจัยแต่ละประเภท 
ตัวอย่างเชน่ 
- ภาควิชากฏีวิทยา มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสม
กบังานวิจัยเพือ่ไม่ใหเ้ปน็อปุสรรคต่อการวิจัยของ
นักวิจัย โดย ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้ท า
วิจัยร่วมกบันักวิจัยจากประเทศฝร่ังเศส มีการ
จัดต้ังหอ้งปฏิบติัการทางด้าน molecular โดยมี
การจัดซ้ือเคร่ืองมือบางประเภท ซ่ึงอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ สามารถใชร่้วมกนัได้ (4.1-5-5) อกีท้ัง
ภาควิชาฯ ยังได้สนับสนุนการขอใชพ้ืน้ท่ีชั้น 7 
อาคารวชริานุสรณ์ เพือ่ใหเ้ปน็หอ้งพกัของ

4.1-5-4 รูปถา่ยแสดง
หอ้งปฏิบติัการกลาง      
คณะเกษตร 
 
4.1-5-5 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
5/2556  
 
4.1-5-6 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
7/2556 
 
4.1-5-7 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
3/2556 
 
4.1-5-8 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ 
 
4.1-5-9 หลักฐานการจัดหา
ทรัพยากรเพือ่สนับสนุน
เคร่ืองมือวิจัยใน
หอ้งปฏิบติัการวิจัย 
 
4.1-5-10 ภาพหอ้งปฏิบติัการ
วิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขา้ว ภาควิชา 
พชืไร่นา 
4.1-5-11 รายชื่อ
หอ้งปฏิบติัการวิจัย 
 
4.1-5-12 หอ้งปฏิบติัการวิจัย
ทางโรคพชื  
 
4.1-5-13 
- เอกสารแผนผังขั้นตอนการ
ขอใชห้อ้งปฏิบติัการวิเคราะห ์
- เอกสารระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการ
วิจัย 
 
4.1-5-14 เอกสารภาพถา่ย
หอ้งปฏิบติัการของภาควิชาฯ 
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ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝร่ังเศสท่ีมาท าวิจัย
ร่วมกบั ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (4.1-5-6) 
และภาควิชาฯ ยังได้ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ
เพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สินและบคุลากรท่ี
ปฏิบติังาน ณ หอ้งปฏิบติัการ อาคารวิจัยกฏี
วิทยา (4.1-5-7) 
 - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดใหม้ีการ
สนับสนุนเคร่ืองมือระดับสูงท่ีจ าเปน็ต่อการท า
วิจัย (4.1-5-8) 
 - ภาควิชาปฐพวิีทยาได้จัดหาทรัพยากรเพือ่
สนับสนุนในหอ้งปฏิบติัการวิจัยเพือ่ใหส้ามารถ
ผลิตผลงานระดับสากลได้ (4.1-5-9) 
 - ภาควิชาพชืไร่นา มีการจัดสรรพืน้ท่ีเพือ่เปน็
หอ้งปฏิบติัการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขา้ว ของภาควิชาพชืไร่นา (4.1-5-10) 
- ภาควิชาพชืสวน มีการจัดสรรพืน้ท่ีเปน็
หอ้งปฏิบติัการวิจัย เชน่ หอ้งปฏิบติัการสรีรวิทยา
และเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกีย่ว หอ้งปฏิบติัการ
เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ หอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยีเมล็ด
พนัธ์ุ หอ้งปฏิบติัการสรีรวิทยาพชืสวน 
หอ้งปฏิบติัการออกแบบภูมิทัศน์ เปน็ต้น      
(4.1-5-11)  
- ภาควิชาโรคพชื มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเพยีงพอ และ
เหมาะสมกบังานวิจัยแต่ละประเภท (4.1-5-12) 
-ภาควิชาสัตวบาล ได้มีการสนับสนุน
หอ้งปฏิบติัการวิจัยท่ีเหมาะสมกบังานวิจัยแต่ละ
ประเภท และได้สร้างระบบรักษาความปลอดภัย
ในหอ้งปฏิบติัการมาตรฐานตามระบบ ISO/IEC 
17025 ในขอ้ 5.3 และขั้นตอนการขอเขา้ใชง้าน
ในหอ้งปฏิบติัการ(4.1-5-13)ได้แก ่หอ้งปฏิบติัการ
อาหารสัตว์หอ้งปฏิบติัการสรีรวิทยา
หอ้งปฏิบติัการชวีโมเลกลุหอ้งปฏิบติัการโภชน
ศาสตร์และอาหารสัตว์หอ้งปฏิบติัการปรับปรุง
พนัธ์ุสัตว์และหอ้งปฏิบติัการไกไ่ข ่(4.1-5-14) 
5.3 การมีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ คณะเกษตร 
มีการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าทางวิชาการท้ังในรูป
ของหนังสือ วารสาร และส่ืออเิล็กทรอนิกส์ท่ี
เพยีงพอผ่านทางหอ้งสมุดของภาควิชา และยังมี
การสนับสนุนการจัดประชมุวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชญิ (Visiting professor) การ
สนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรืองาน

4.1-5-5 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
5/2556 
 
4.1-5-6 รายงานการประชมุ
ภาควิชากฏีวิทยา คร้ังท่ี 
7/2556 
 
4.1-5-15 ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดประชมุทาง
วิชาการ คร้ังท่ี 5 
 
24.1-5-16 ค าส่ังแต่งต้ังคณะ
กกรมการด าเนินงานและ
อนุกรรมการจัดสัมมนา
วิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ 
 
4.1-5-17 ขอเชญิส่งผล
งานวิจัยเพือ่น าเสนอทาง
วิชาการขา้วแหง่ชาติคร้ังท่ี 3 
 
 4.1-5-18 ขอเชญิส่ง
บทความวิจัยเขา้ร่วมการ
ประชมุวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย  
คร้ังท่ี 10 
 
4.1-5-19 การจัดหาหนังสือ 
และวารสารทางวิชาในหอ้ง
อา่นหนังสือเพือ่แหล่งค้นคว้า
ทางวิชาการ 
 
4.1-5-20 เอกสารสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สนับสนุนการพฒันาอาจารย์ 
และนักวิจัย 
 
4.1-5-21 การจัด
ประชาสัมพนัธ์การใหทุ้นวิจัย
แกค่ณาจารย์ในภาคโดยการ
แจ้งหนังสือเวียนและการติด
ประกาศ 
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สร้างสรรค์กบัหน่วยงานอนัมีชื่อเสียงท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีสอดคล้องกบังานวิจัยของอาจารย์ 
ตัวอย่างการสนับสนุนดังกล่าวมีการด าเนินการใน
ระดับภาควิชา ได้แกผ่่านทางหอ้งสมุดของ
ภาควิชา และยังมีการสนับสนุนการจัดประชมุ
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชญิ (Visiting professor) 
การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กบัหน่วยงานอนัมีชื่อเสียงท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีสอดคล้องกบังานวิจัยของอาจารย์ 
ตัวอย่างการสนับสนุนดังกล่าวมีการด าเนินการใน
ระดับภาควิชา ได้แก ่
- ภาควิชากฏีวิทยา สนับสนุนใหอ้าจารย์ท างาน
วิจัยกบัหน่วยงานอืน่ท่ีมีชื่อเสียงในต่างประเทศ 
โดย ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้ท าวิจัย
ร่วมกบันักวิจัยจากประเทศฝร่ังเศส โดยมีการ
จัดต้ังหอ้งปฏิบติัการ molecular (4.1- 5-5) อกี
ท้ัง ภาควิชาฯ ได้สนับสนุนการขอใชพ้ืน้ท่ีชั้น 7 
อาคารวชริานุสรณ์ เพือ่ใหเ้ปน็หอ้งพกัของ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝร่ังเศสท่ีมาท าวิจัยอกี
ด้วย (4.1-5-6) 
 - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนใหม้ี
การจัดประชมุทางวิชาการ เพือ่เปน็การรวบรวม
ผลงานทางวิชาการในรูปของเอกสารอย่างมีระบบ 
(4.1-5-15, 4.1-5-16)รวมท้ังมีขอ้มูลด้านแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์         
(4.1-5-17, 4.1-5-18) 
- ภาควิชาปฐพวิีทยา ได้ด าเนินการจัดหาหนังสือ 
และวารสารทางวิชาการใหม่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งไว้ใน
หอ้งอา่นหนังสือเพือ่เปน็แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
(4.1-5-19) และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สนับสนุนการพฒันาอาจารย์ และนักวิจัย     
(4.1-5-20) 
- ภาควิชาพชืไร่นา จัดกจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยฯเชน่การจัดประชาสัมพนัธ์การใหทุ้นวิจัย
แกค่ณาจารย์ในภาคโดยการแจ้งหนังสือเวียนและ
การติดประกาศ (4.1.5-21)  
- ภาควิชาพชืสวน ได้จัดใหม้ีโครงการสนับสนุน
การตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และ
นักวิจัยของภาควิชาฯ (4.1-5-22) 
- ภาควิชาพชืสวน มีการจัดกจิกรรมสัมมนา
วิชาการภาควิชาพชืสวน ระหว่างวันท่ี 25-27 

4.1-5-22 โครงการสนับสนุน
การตีพมิพแ์ละเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์และ
นักวิจัย 
 
4.1-5-23 โครงการจัดสัมมนา
บรรยายพเิศษรายเดือน
ภาควิชาพชืสวน 
 
4.1-5-24 การบรรยายพเิศษ
โดย รศ.ดร. พนูพภิพ เกษม
ทรัพย์ ในหวัขอ้ บทบาทของ
ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร 
มก. ในเวทีนานาชาติ 
 
4.1-5-25 การบรรยายพเิศษ 
โดยอาจารย์จากสถาบนั
นานาชาติ 
 
4.1-5-26 
- เอกสารการประชมุวิชาการ 
คร้ังท่ี 52 และสูจิบตัร 
- รายงานการประชมุอาจารย์
ภาควิชาสัตวบาลคร้ังท่ี 
6/2556 
- หนังสือขอขอบคุณ  
 
4.1-5-27 
เว็บไซต์สถาบนัวิจัยและ
พฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4.1-5-28 เว็บไซต์ส านักงาน
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4.1-5-29 เว็บไซต์คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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มีนาคม 255 7 โดยมีคณาจารย์ และนิสิตทุก
ระดับชั้นปเีขา้ร่วมสัมมนา ( 4.1-5-23)  รวมท้ัง    
มีการจัดการบรรยายพเิศษโดย รศ.ดร. พนูพภิพ 
เกษมทรัพย์ ในหวัขอ้ บทบาทของภาควิชาพชื
สวน คณะเกษตร มก. ในเวทีนานาชาติ ในวัน
องัคารท่ี 20 สิงหาคม 2556 เวลา 12:00-13:00  
หอ้งประชมุ 1 ภาควิชาพชืสวน (4.1-5-24) และมี
อาจารย์จากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอน
หรือวิจัยท่ีภาควิชาฯ ระหว่าง 4  - 17 
พฤศจิกายน 2556  ( 4.1-5-25) ดังนี้ 
Dr.ZuzanaAmbrozova จาก Mendel 
University, Brno, Czech Republic สอนด้าน
การออกแบบภูมิสถาปตัยกรรม และ         
Dr.Jiri Uher จาก Mendel University, Brno, 
Czech Republic สอนด้านไม้ดอกไม้ประดับ 
- ภาควิชาสัตวบาล มีกจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัย คือมีส่วนร่วมในการพจิารณาและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาสัตว์ จากการประชมุ
วิชาการประจ าปขีองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 52 และภาควิชาสัตวบาลสนับสนุนและเปน็
เจ้าภาพร่วมในการจัดการประชมุวิชาการสัตว
ศาสตร์ คร้ังท่ี 3 ณ จังหวัดเชยีงใหม่ (4.1-5-26) 
5.4 คณะเกษตรใชร้ะบบสารสนเทศของ
สถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5- 27) มาเปน็
เคร่ืองมือในการติดตามขา่วสาร ความกา้วหน้า
ของวิจัยต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น คณะเกษตรใชร้ะบบ
สารสนเทศของส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5-28) เปน็ขอ้มูล
ด้านระบบและกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ 
รวมถงึการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบตัร            
อนุสิทธิบตัร และการซ้ือขายทรัพย์สินทางปญัญา 
นอกจากนี้ คณะเกษตรยังได้รวบรวมและจัดท า
ขอ้มูล Research Profile เพือ่เปน็ฐานขอ้มูล
แสดงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแต่ละท่าน เพือ่
เผยแพร่ผลงานใหก้บัผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์คณะ
เกษตร (4.1-5-29) 
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  6 

มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 
อย่างครบถว้นทุกประเด็น 

คณะเกษตรมีการติดตามผลการสนับสนุนการให้
ทุนอาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยหรือท าวิจัย
ต่างประเทศ โดยเมื่อส้ินสุดการรับทุนใหผู้้ได้รับ
การสนับสนุนต้องเสนอผลงานวิจัย ฉบบัสมบรูณ์ 
ท่ีพร้อมส าหรับการตีพมิพแ์ละเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ฉบบั
สมบรูณ์ มีกติติกรรมประกาศใหก้บัคณะเกษตร 
ตามระเบยีบกองทุนคณะเกษตร (รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะเกษตร คร้ังท่ี 
9/2556 ในวันพธุท่ี  18 กนัยายน 2556 วาระท่ี 
3.7 รายงานการปฏิบติังานวิจัยและฝึกอบรมใน
องค์กรระหว่างประเทศ)  (4.1-1-8) 
     นอกจากนี้คณะเกษตรยังมีหอ้งปฏิบติัการ
กลางคณะเกษตร  (4.1-6-1) ซ่ึงเปน็หน่วยงาน
สนับสนุนการท างานด้านงานวิจัยของบคุลากร
คณะเกษตร ท้ังนี้คณะเกษตรได้ส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการหอ้งปฏิบติัการกลาง คณะ
เกษตรเปน็ประจ าทุกป ี(4.1-6-2, 4.1-6-3 ) เพือ่
น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

4.1-1-8 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตร คร้ังท่ี 9/2556 
 
4.1-6-1 ภาพหอ้งปฏิบติัการ
กลางคณะเกษตร 
 
4.1-6-2 แบบสอบถามความ
พงึพอใจ ผู้รับบริการ
หอ้งปฏิบติัการกลางคณะ
เกษตร ประจ าป ี2555 
 
4.1-6-3 แบบสอบถามความ
พงึพอใจ ผู้รับบริการ
หอ้งปฏิบติัการกลางคณะ
เกษตร ประจ าป ี2556 

  7 

มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพนัธกจิ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะ 

คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีท าหน้าท่ีวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงการสนับสนุนพนัธกจิ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะอย่าง
สม่ าเสมอโดยในปกีารศึกษา 2556 ได้มีการ
พจิารณาปรับปรุง ประกาศกองทุน เร่ือง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากรคณะเกษตร ประจ าป ีพ.ศ. 2556      
(4.1-1-7, 4.1-7-1) 
 
จากผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ
หอ้งปฏิบติัการกลางคณะเกษตร ป ี2555 มี
ขอ้เสนอแนะขอใหม้ีการจัดการอบรมเร่ืองความ
ปลอดภัยในการใชห้อ้งปฏิบติัการกลาง คณะ
เกษตรจึงจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้
หอ้งปฏิบติัการกลาง Lab Safety ในวันองัคารท่ี 
16 กรกฎาคม 2556 (4.1-7-2) 

4.1-1-9 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร 
คร้ังท่ี 3/2557 
 
4.1-7-1 เปรียบเทียบร่าง
ประกาศกองทุนคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากรคณะเกษตร 
ประจ าป ีพ.ศ. 2556-2557 
 
4.1-7-2 การอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้
หอ้งปฏิบติัการกลาง Lab 
Safety 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน  คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลเุป้าหมาย  

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มกีารด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มกีารด าเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มกีารด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มกีารด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มกีารด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะ
กลุ่ม 

หมายเหตุ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  N/A ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ
หรือการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชมุวิชาการหรือการตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเกษตร มีคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะเกษตรท าหน้าท่ีควบคุม 
ก ากบั ดูแล งานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะเกษตร มีแผนด าเนินงาน
ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ( 4.2-1-1) 
และมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 
มีงบประมาณสนับสนุนความเปน็เลิศ และมี
การใหก้ารสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย
ต่างๆ ในการประชมุวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติของคณาจารย์ภายในคณะ 
โดยคณะเกษตรมีประกาศกองทุนคณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าป ีพ.ศ.2556 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 
17 มกราคม พ.ศ.2556 เพือ่ใหบ้คุลากรได้มี
โอกาสพฒันา เสาะแสวงหาความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้าง
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
โดยมีการใหทุ้นสนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากร 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 สนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบง่เปน็
การสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและ
สนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ หมวดท่ี 2 
สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
และการตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการ     
หมวดท่ี 3 สนับสนุนการพฒันาการเรียน
การสอน เพือ่การจัดพมิพต์ ารา และหมวด  
ท่ี 4 สนับสนุนการพฒันาบคุลากร แบง่เปน็

4.2-1-1แผนการด าเนินงาน
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเกษตร ประจ าป ี    
พ.ศ.2557 
 
4.2-1-2 ประกาศกองทุน
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริม
บคุลากรคณะเกษตร 
ประจ าป ีพ.ศ.2556 
 
4.2-1-3 ค าส่ังภาควิชากฏี
วิทยา เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์  
พีเ่ล้ียงอาจารย์ใหม่ ภาควิชา
กฏีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4.2-1-4 โครงการ “พฒันา
ทักษะการเขยีนบทความ
ตีพมิพแ์กน่ิสิตและบคุลากร
ภาควิชากฏีวิทยา”  
 
4.2-1-5แผนการด าเนินงาน 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
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การสนับสนุนค่าเรียนเสริมภาษาองักฤษ 
และสนับสนุนการศึกษาต่อภายในและ
ต่างประเทศ ท้ังนี้ การสนับสนุนทุนใน
หมวดท่ี 1 และ 2 ต้องผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการคณะเกษตร แล้ว
จึงน าเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการ
กองทุนเพือ่พจิารณาเหน็ชอบต่อไป ซ่ึงการ
พจิารณาการเสนอขอรับทุนใหยึ้ดตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้ประกาศไว้ ( 4.2-1.2) 
นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการในระดับ
ภาควิชา เชน่ 
- ภาควิชากฏีวิทยา จัดใหม้ีอาจารย์พีเ่ล้ียง
แกอ่าจารย์รุ่นใหม่ดังนี้  
   1) ศ.ดร .องัศุมาลย์ จันทราปตัย์ เปน็
อาจารย์พีเ่ล้ียงของ  ดร.ประกาย ราชณุวงษ ์     
   2) รศ .ดร .วิบลูย์ จงรัตนเมธีกลุ เปน็
อาจารย์พีเ่ล้ียงของดร.อธิราช หนูสีด า และ  
ดร.วนิดา อว่มเจริญ  
   3) ผศ .ดร .วีรวรรณ อมรศักด์ิ เปน็
อาจารย์พีเ่ล้ียงของ ดร.รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน 
และ ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว (4.2-1-3) 
และภาควิชาฯ ได้จัดท าโครงการ “พฒันา
ทักษะการเขยีนบทความตีพมิพแ์กน่ิสิตและ
บคุลากรภาควิชากฏีวิทยา” (4.2-1-4 ) เพือ่
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติแกอ่าจารย์และ
นิสิตภาควิชากฏีวิทยา 
- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการจัดสรร
งบประมาณเพือ่เปน็ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ใหก้บัคณาจารย์ในภาคฯ ใน
รูปแบบของการจัดสรรเงินสนับสนุนใหก้บั
คณาจารย์เพือ่การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
แผนการด าเนินงานของภาควิชาปกีารศึกษา 
2556 (4.2-1-5) 
 - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดใหม้ีโครงการ
สนับสนุนการตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจัย
และการสนับสนุนงบประมาณเพือ่เขา้ร่วม
ประชมุทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน
รวมท้ังจัดใหม้ีพีเ่ล้ียงแกน่ักวิจัยรุ่นใหม่เพือ่
ชว่ยในด้านการวิจัย  (4.2-1-6 ถงึ 4.2-1-9) 
- ภาควิชาปฐพวิีทยา มีระบบและกลไก

4.2-1-6ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
4.2-1-7เอกสารขอรับการ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 
 
4.2-1-8 เอกสารขออนุมัติทุน
สนับสนุนการเขา้ร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชมุ
วิชาการ 
 
4.2-1-9 ขอส่งเอกสารการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
4.2-1-10 แผนด าเนินการท่ี
ภาควิชาฯ ท่ีระบงุบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย สนับสนุนการ
พฒันาอาจารย์ และนักวิจัย 
 
4.2-1-11 โครงการสนับสนุน
การตีพมิพแ์ละเผยแพร่ของ
คณาจารย์และนักวิจัย 
 
4.2-1-12 
- แผนการด าเนินงานของภาค
ประจ าปงีบประมาณ 2557 
- บทความวิจัยท่ีตีพมิพใ์น
วารสารในประเทศ และ 
ต่างประเทศ 
 
4.2-1-13 ประกาศคณะ
เกษตร เร่ือง มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และงานบริการวิชาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2556-2559  
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สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
(4.2-1-10) 
- ภาควิชาพชืสวนมีระบบและกลไกการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการ
วิชาการ โดยจัดท าโครงการสนับสนุนการ
ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
และนักวิจัย เพือ่กระตุ้นใหค้ณาจารย์ตีพมิพ์
ผลงาน (4.2-1-11) 
- ภาควิชาโรคพชื มีการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่เขา้ร่วมประชมุเสนอ
ผลงานวิจัย และมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ การ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(4.2-1-12) 
- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร   
มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานบริการ
วิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556  -
2559 (4.2-1-13) ซ่ึงเปน็การสนับสนุน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วัตถปุระสงค์
ของประกาศนี้ เพือ่ใหอ้าจารย์และบคุลากร
สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
อาจารย์ในภาควิชาฯ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการระดับชาติ 
จ านวน 3 เร่ือง (4.2-1-14, 4.2-1-15,    
4.2-1-16) 
- ภาควิชาสัตวบาล ได้มีกระบวนการ
วางแผน  ขั้นตอน  การสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังหมดส าหรับ
การตีพมิพ ์การเดินทางทางเขา้ร่วมประชมุ
วิชาการและน าเสนอผลงาน โดยมีการจัดท า
กระบวนการด าเนินงานคณะกรรมการฝ่าย
วิจัย (หวัขอ้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 
(4.2-1-17) และภาควิชาฯยังได้สนับสนุน
งบประมาณเพือ่เขา้ร่วมประชมุเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 
(4.2-1-18) และมีเครือขา่ยความร่วมมือ

4.2-1-14 Managing 
Sustainable Pomelo 
Orchards Based on 
Empirica Evidences of 
Thai local Intellect ,    
Mr. SomsongSangtawan  
 
4.2-1-15ความคิดเหน็ของ
การเลือกส่ือเครือขา่ยสังคม  
ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนัของนิสิตปริญญาตรี
คณะเกษตร มก.  
 
4.2-1-16 แนวทางการ
ประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การ
พฒันาตนเองและครอบครัว
ของนิสิตคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4.2-1-17 เอกสาร
กระบวนการด าเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
ภาควิชาสัตวบาล 
 
4.2-1-18 หนังสือขออนุมัติ
เดินทางไปราชการโดยขอเบกิ
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ท่ีพกัและ
ค่ายานพาหนะ 
 
4.2-1-19 บนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
โคนมและอตุสาหกรรมนม
ระหว่าง มก. กบัองค์การ
ส่งเสริมกจิการโคนมแหง่
ประเทศ 
 
4.2-1-20 เอกสารการ 
ประชมุวิชาการ คร้ังท่ี 52 
และสูจิบตัร 
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ด้านการวิจัยกบัหน่วยงานภายนอกโดยการ
ท าเอกสารความร่วมมือ  ( MOU)         
(4.2-1-19) อกีท้ัง บคุลากรยังได้เขา้ร่วมใน
การจัดประชมุวิชาการประจ าปขีอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 52 โดย
การมีส่วนร่วมในการพจิารณาและเผยแพร่
งานวิจัยในสาขาสัตว์ (4.2-1-20) 

  2 

มีระบบและกลไกการรวบรวม     
คัดสรร วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพือ่ใหเ้ปน็องค์ความรู้ท่ี
คนท่ัวไปเขา้ใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

คณะเกษตรมีการวางแนวทางขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ในการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะหค์วามรู้จากผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเปา้หมาย โดยยังคงความเชื่อถอืได้ใน
เชงิวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
โดยมีการก าหนดใหค้ณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะเกษตรเปน็ผู้ด าเนินการ 
ซ่ึงแผนการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2556
คณะเกษตรยังมีระบบและกลไกในการ
รวบรวม สังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัยเพือ่
ถา่ยทอดใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไป เกษตรกร 
ซ่ึงเปน็การด าเนินการในระดับภาควิชา 
ได้แก ่ 
- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการเปน็
ผู้รับผิดชอบคัดสรรค์ผลงานของอาจารย์ 
ท่ีมีคุณภาพ เพือ่ท าการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ
ภาควิชาเกษตรกลวิธานใหก้บั
บคุคลภายนอกท่ีสนใจ (4.2-2-1) 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีการแต่งต้ัง
คณะท างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการใน
การคัดสรรค์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพือ่เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ท่ีเปน็ท่ีสนใจของบคุคลท่ัวไป  (4.2-2- 2) , 
(4.2-2-3) 
- ภาควิชาพชืสวนมีระบบในการคัดเลือก
ผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเปน็เร่ืองเด่น
และน่าสนใจเพือ่น าเสนอเผยแพร่องค์
ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับใน
นิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการท่ีจัดใน
นามของภาควิชานั้น จะต้องผ่านความ

4.2-2-1 ค าส่ังภาควิชาเกษตร
กลวิธาน เร่ืองแต่ต้ัง
คณะกรรมการการบริการ
วิชาการ 
 
4.2-2-2 ขอใหพ้จิารณา
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์เพือ่เผยแพร่สู
สาธารณชนผ่านเว็บไซด์
ภาควิชาฯ 
 
4.2-2-3 รายงานผลการ
ประชมุคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ 
 
4.2-2-4 โครงการเกษตร
วิชาการ 
 
4.2-2-5 แผนการด าเนินงาน
ของภาคประจ าปงีบประมาณ 
2557 
 
4.2-2-6 หนังสือแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
พฒันาของภาควิชาโรคพชื 
 
4.2-2-7 ค าส่ังคณะเกษตร   
ท่ี 47/2557 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ ภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร 
 
4.2-2-8 เอกสารค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยภาควิชา
สัตวบาล 
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เหน็ชอบจากท่ีประชมุของภาควิชาฯ ในการ
ด าเนินการ ส่วนนิทรรศการท่ีจัดโดยความ
ร่วมมือของภาควิชาฯ กบัหน่วยงาน  
ภายนอกนั้น ภาควิชาฯจะเปน็ผู้คัดสรรและ
เผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมกบั
หวัเร่ืองของนิทรรศการ ได้แก ่โครงการ
เกษตรวิชาการ (4.2-2-4) 
- ภาควิชาโรคพชื มีระบบและกลไกการ
รวบรวมคัดสรรวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพือ่ใหเ้ปน็องค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเขา้ใจได้
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดซ่ึงอยู่ใน
แผนการด าเนินงานของภาคโครงการ  
บรูณาการการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ และมีคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและพฒันาของภาควิชา (4.2-2- 5       
, 4.2-2-6) 
 - ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ท า
หน้าท่ีในการรวบรวมวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพือ่
เผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของ
ภาควิชา (4.2-2-7) 
 - ภาควิชาสัตวบาล มีระบบการคัดเลือก
ผลงานวิจัยท่ีเปน็เร่ืองเด่นน่าสนใจเพือ่น าไป
เผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะชนโดยมี
การคัดเลือกผ่านคณะกรรมการวิจัย
ภาควิชาฯ (4.2-2-8) 

  3 

มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกีย่วขอ้ง 

คณะเกษตรมีการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
วิเคราะห ์สังเคราะห ์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านส่ือ
ต่างๆ หลากหลายชอ่งทาง อย่างเปน็ระบบ
ในเชงิรุก ซ่ึงเปน็การเผยแพร่ผลงาน หรือ
งานสร้างสรรค์ เชื่อมโยงศิษย์เกา่ ชมุชน 
และองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
ผ่านส่ือชอ่งทางต่างๆ ซ่ึงเปน็การด าเนินการ
ในระดับภาควิชา ตัวอย่างเชน่ 
- ภาควิชากฏีวิทยา มีการเสนอผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในภาควิชาฯ ดังนี้             
ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว ได้ใหค้วามรู้

4.2-3-1 บทความเร่ือง  
“ต่อมหาภัย ท าไมต้องรุมต่อย 
 
4.2-3-2 บทความเร่ือง 
“เพล้ียไฟศัตรูตัวเล็ก… แต่
ความเสียหายไม่น้อย” 
 
4.2-3-3 บทความเร่ือง 
“แมลงหล่า” 
 
4.2-3-4 จดหมายขออนุญาต
สัมภาษณ์และถา่ยท าสารคดี 
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จากงานวิจัย เร่ือง “ต่อมหาภัย ท าไมต้อง
รุมต่อย” เพือ่ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนท่ัวไป
ในหนังสือพมิพเ์ดลินิวส์ (4.2-3-1)         
ดร.ประกาย ราชณุวงษ ์ได้เผยแพร่ความรู้ท่ี
ได้จากงานวิจัย เร่ือง “เพล้ียไฟศัตรูตัวเล็ก…
แต่ความเสียหายไม่น้อย ” และ เร่ือง 
“แมลงหล่า”ในวารสารอูข่า้ว (4.2-3-2 และ 
4.2-3-3) 
ผศ.ดร.วีรวรรณ อมรศักด์ิ ได้เผยแพร่ความรู้
ท่ีได้จากงานวิจัย เร่ือง “ขา้วถงุ ”           
ในรายการกบนอกกะลา (4.2-3-4)  
- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้มีการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยในรอบปกีารศึกษา 2556 โดยได้มี
การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ในหลาย
ชอ่งทางท้ังในรูปโปสเตอร์และแผ่นพบั 
เนื่องจากผลงานวิจัยของภาควิชาเกษตรกล
วิธานสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนและเกษตรกรโดยตรง     
เชน่ ผลงานวิจัยเคร่ืองสีขา้ว เคร่ืองปอกฝร่ัง
และเคร่ืองคลุกฝร่ังเพือ่การผลิตผร่ังแชบ่ว๊ย 
อปุกรณ์เกบ็เกีย่วและตรวจสอบ         
ความสุกแกผ่ลไม้ และเคร่ืองหยอดเมล็ด
ส าหรับถาดเพาะกล้า (4.2-3- 5) ได้เขา้   
ร่วมแสดงผลงานในงานเกษตรแหง่ชาติ       
ในระหว่าง  วันท่ี 22 – 30 มีนาคม 2557 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่เปน็การ
ประชาสัมพนัธ์ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ 
แกบ่คุคลท่ีสนใจภายนอก  
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากขอ้  2  
สู่สาธารณชนและผู้เกีย่วขอ้งโดย           
การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผ่านส่ือต่างๆ (4.2-3-6), (4.2-3-7) 
- ภาควิชาปฐพวิีทยา มีการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์สู่ชมุชน 
- ภาควิชาพชืไร่นา มีการด าเนินงาน 
Agronomy Outlet เพือ่การประชา
สัมพนัธ  และเผยแพร องค ความรู จาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได้ (4.2.3-9)  

4.2-3-5 สรุปผลการด าเนิน
โครงการเกษตรวิชาการ 
2557 
 
4.2-3-6 การเผยแพร่
ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซด์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
4.2-3-7 
www.acenews.co.th 
 
4.2-3-8 เอกสารสรุปการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน  
สู่เกษตรกรในงานเกษตรแฟร์ 
 
4.2-3-9 Agronomy Outlet 
 
4.2-3-10 บทความ“ขา้วไร่
แบบนาขั้นบนัได” ลงวารสาร
อูข่า้ว 
 
4.2-3-11 นิทรรศการพชืสวน
ในบา้น ภายใต้โครงการ
เกษตรวิชาการ 
 
4.2-3-12 บทความถา่ยทอด
ความรู้สู่ชมุชน 
 
4.2-3-13 การรวบรวม คัด
สรร ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ใน
ภาควิชา และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ผ่านเว็บไซต์ของ
ภาควิชา 
 
4.2-3-14 ผลงานวิจัย 

http://www.acenews.co.th/
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ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชยั ได้เผยแพร่ความรู้
จากงานวิจัย ในวารสาร อูข่า้วจ านวน       
2 เร่ือง (4.2.3-10) 
- ภาควิชาพชืสวนมีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย              
สู่สาธารณชนและผู้เกีย่วขอ้งโดยการจัด
แสดงนิทรรศการในงานเกษตรวิชาการ  
การแจกแผ่นพบั (4.2-3-11) 
- ภาควิชาโรคพชื มีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกีย่วขอ้งโดย รศ.ณรงค์ สิงหะบรุะอดุม 
และ ผศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมการถา่ยทอดเทคโนโลยีการปอ้งกนั
ก าจัดศัตรูพชืของขา้วและพริกใหก้ลุ่ม
เกษตรกร ณ อ.เขื่องใน จ.อบุลราชธานี  
(4.2-3-12) 
 - ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ     
ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชา (4.2-3-13) 
 - ภาควิชาสัตวบาล มีการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการ
วิเคราะหแ์ละสังเคราะหจ์ากความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัยในหวัขอ้ท่ีเปน็ประเด็นน่าสนใจผ่าน
การเปดิอบรมเชงิปฏิบติัการ เร่ืองหลัก
โภชนศาสตร์และกรประกอบสูตร      
อาหารสัตว์ รุ่นท่ี 9 (4.2-3-14) 

  4 

มีการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์
และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

คณะเกษตร มีการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ซ่ึงจากการ
รายงานผลงานวิจัยสร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้นั
กอ่ใหเ้กดิประโยชน์อย่างเด่นชดั     
ประจ าปกีารศึกษา 2556 ของสถาบนัวิจัย
และพฒันาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่าคณะเกษตรมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้นักอ่ใหเ้กดิประโยชน์
อย่างเด่นชดั (4.2-4-1) และมีการรับรอง
การใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชมุชน ตัวอย่างเชน่ 
- ดร .จารุวัฒน์ เถาธรรมพทัิกษ ์ได้น า
ผลงานวิจัยไปจัดท าคู่มือการเกษตร เร่ือง 
“พฒันาและถา่ยทอดผลิตภัณฑ์สูตรส าเร็จ

4.2-4-1 จ านวนงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช ้  
อนักอ่ใหเ้กดิประโยชน์อย่าง
เด่นชดั (1/6/2556 ถงึ 
31/05/2557) คณะเกษตร 
บางเขน 
 

4.2-4-2 คู่มือการเกษตรเร่ือง 
“การพฒันาและถา่ยทอด
ผลิตภัณฑ์สูตรส าเร็จจุลินทรีย์
หลายสายพนัธ์ุและจุลินทรีย์
ผสมสารสกดัพชืส าหรับผลิต
พชืผักปลอดภัยและใชใ้น
ชมุชน” 
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จุลินทรีย์หลายสายพนัธ์ุและจุลินทรีย์ผสม
สารสกดัพชืส าหรับผลิตพชืผักปลอดภัยและ
ใชใ้นชมุชน”(4.2-4-2) 
- ผศ .ดร .อญัชนา ท่านเจริญ ได้น า
ผลงานวิจัยไปบรรยายใหค้วามรู้ในหวัขอ้ 
“รู้จักหิ่งหอ้ยเมืองไทยและประเด็นท้าทาย
การอนุรักษห์ิ่งหอ้ยในพืน้ท่ีบางกระเจ้า ” 
(4.2-4-3) 
- ผศ .ดร .อญัชนา ท่านเจริญ ได้น า
ผลงานวิจัยใชใ้นการเปน็วิทยากรใหค้วามรู้ 
เร่ืองหิ่งหอ้ย ใหก้บัเด็กผู้เขา้แขง่ขนัใน
รายการ “คิดวิทย์kids-Sci” ทางสถานีไทย
พบีเีอส (4.2-4-4) 
- ผศ .ดร .วีรวรรณ อมรศักด์ิ ได้น า
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการเปน็วิทยากรในการ
ฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เร่ือง “การควบคุม
โดยชวีวิธี” “แมลงศัตรูขา้วและการควบคุม
โดยชวีวิธี” และ “การควบคุมศัตรูขา้วโดย
ชวีวิธี” ณ ศูนย์บริการและถา่ยทอดความรู้
การเกษตรประจ า ต. บางเตย อ. เมือง
ฉะเชงิเทรา จ. ฉะเชงิเทรา (4.2-4-5) 
- ผศ .ดร .วีรวรรณ อมรศักด์ิ ได้น า
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
เร่ือง “การปอ้งกนัก าจัดแมลงศัตรูขา้วโดย
ชวีวิธี” ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด 
อ.บา้นค่ายบางระจัน จ.สิงหบ์รีุ”  (4.2-4-6) 
- ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้มีการต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการ (4.2-4- 7) 
โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่น าผลงานวิจัยไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์ และท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เปน็ส่ือกลางสานสัมพนัธ์ในการถา่ยทอด
เทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยภาควิชาเกษตร
กลวิธานกบัองค์กรภายนอกท่ีมีศักยภาพใน
การน าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ เชน่ 
ผลงานวิจัยเคร่ืองสีขา้วกล้องชมุชนุท่ีจะถกู
น าไปใชป้ระโยชน์ใหก้บับคุคลภายนอก โดย 
อบต.สนามชยั จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ
ขอความอนุเคราะหจ์าก ภาควิชาฯ เพือ่
น าไปใชใ้นการสีขา้ว ณ โรงสีขา้วชมุชน    
ต.สนามชยั อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
(4.2-4-8) 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริม

4.2-4-3 จดหมายขอความ
อนุเคราะหวิ์ทยากรเพือ่
บรรยายในงานประชมุและ
เสวนา “รวมพลคนรักหิ่งหอ้ย 
 
4.2-4-4 จดหมายขอบคุณ     
วิทยากรผู้ใหค้วามรู้ ใน
รายการ คิดวิทย์ สถาน ี   
ไทยพบีเีอส 
 
4.2-4-5 จดหมายขอเรียน
เชญิเปน็วิทยากร 
 
4.2-4-6 จดหมายขอเรียน
เชญิเปน็วิทยากรบรรยาย
โครงการจัดการความรู้และ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
เร่ือง “การปอ้งกนัก าจัดแมลง
ศัตรูขา้วโดยชวีวิธี” 
 
4.2-4-7 ค าส่ังภาควิชาเกษตร
กลวิธาน เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการบริการ
วิชาการ 
 
4.2-4-8 หนังสือ ขอความ
อนุเคราะหส์นับสนุนเคร่ืองสี
ขา้ว จาก อบต.สนามชยั 
 
4.2-4-9 เอกสารจากบริษทั 
อเมริกนัฟูด้ จ ากดั 
 
4.2-4-10 เอกสารการ
ถา่ยทอดงานวิจัยสู่ชมุชน 
และมีการน าไปปฏิบติัจริง 
 
4.2-4-11 เอกสารสรุป     
การบรรยายเกษตรวิชาการ  
คณะเกษตร 2557 ในงาน
เกษตรแฟร์ 
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การน าผลงานท่ีเกดิจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปสู่งานเชงิพาณิชย์ อนักอ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
(4.2-4-9) 
- ภาควิชาปฐพวิีทยา มีการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชมุชน (4.2-4-10) 
- การบรรยายในงานเกษตรวิชาการ    
คณะเกษตร 2557 ในงานเกษตรแฟร์ โดยมี
การบรรยายพเิศษเพือ่ใหค้วามรู้แก่
เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไปในหวัขอ้เร่ือง 
การปลูกขา้วหอมนาปรัง โดย ผศ.ดร. ธานี 
ศรีวงศ์ชยั บรรยายในวันอาทิตย์ท่ี         
23 มีนาคม 2557 ณ โถงด้านหน้าอาคาร  
วชริานุสรณ์ คณะเกษตร ระหว่างเวลา 
10.00 – 12.00 น.  ซ่ึงหวัขอ้การบรรยาย
เปน็การประมวลและคัดเลือกจากปญัหาท่ี
เกดิขึ้นในการเพาะปลูกขา้วหอมมะลิของ
เกษตรกร โดยเกษตรกรมีความต้องการองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพือ่ชว่ยใหก้ารเพาะปลูกขา้วมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยมีผู้เขา้ร่วมฟงั
การบรรยาย  39 ราย (4.2.4-11) 
- หนังสือสับปะรด ท่ีจัดพมิพโ์ดย        
นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชั่นส์  ท่ี อาจารย์นพ    
ตัณมุขยกลุ เปน็ผู้เขยีนใหส้ านักพมิพน์ าไป
ตีพมิพเ์ผยแพร่ (4.2.4-12) 
- ภาควิขาโรคพชื มีการน าผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และมี
การรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชมุชน โดยทาง
ภาควิชามีผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์1 เร่ือง (4.2-4-13) 
- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
เด่นศิริ ทองนพคุณ ซ่ึงเปน็บคุคลภายนอก   
(4.2-4-14) 

4.2-4-12 หนังสือสับปะรด  
ท่ีจัดพมิพโ์ดย นานมีบุ๊คส์
พบัลิเคชั่นส์ 
 
4.2-4-13 ผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใชป้ระโยชน ์
 
4.2-4-14 หนังสือรับรอง  
การใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย 
เร่ือง “การสังเคราะหแ์ละ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การ
แกไ้ขปญัหาหนี้สิน :
กรณีศึกษา ครูภูมิปญัญาไทย
ในภาคกลาง” 

  5 
มีระบบและกลไกเพือ่ชว่ยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์และ

คณะเกษตร ยึดระเบยีบกลไกของหน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปญัญาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

4.2-5-1 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง ระเบยีบว่าด้วยการ
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ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด (4.2-5-1) นอกจากนี้ ในระดับภาควิชายังมี
ส่งเสริมใหม้ีระบบกลไกเพือ่ชว่ยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ตัวอย่างเชน่ 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกเพือ่ชว่ยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนดโดยภาควิชาฯ มีการวางขั้นตอน 
แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเกดิจากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (4.2-5-2) 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ ประเภทวรรณกรรม 
(ส่ิงเขยีน) จ านวน 2 เร่ือง เพือ่เปน็การ
คุ้มครองสิทธิของงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (4.2-5-3) 

บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปญัญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 
 
4.2-5-2 สรุปโครงการ
สนับสนุนการขอจดลิขสิทธ์ิ
ผลงานทางวิชาการ 
 
4.2-5-3 บนัทึกท่ี ศธ.
0513.10209/1208       
เร่ืองขอส่งบทความจ านวน   
2 เร่ือง เพือ่ขอจดลิขสิทธ์ิ 
งานวรรณกรรม 
 

 
 6 

มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร  และมีการ
ย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 

คณะเกษตรยึดระเบยีบกลไกของหน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปญัญาของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
(4.2-6-1) และมีการอ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ร่างค าขอ และย่ืนขอจด
สิทธิบตัรผ่านหน่วยงานทรัพย์สินทางปญัญา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อกีท้ัง ยังมีการ
ด าเนินการในส่วนของภาควิชา ตัวอย่างเชน่ 
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรือ          
อนุสิทธิบตัรและมีการย่ืนจดสิทธิบตัรและ    
อนุสิทธิบตัร (เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)โดยภาควิชาฯ มีการ
วางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก 
และการย่ืนขอจดสิทธิบตัรใหแ้กอ่าจารย์
(4.2-5-2) 
 - ภาควิชาปฐพวิีทยา มีระบบและกลไก
ส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 
และมีการย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร
(4.2-6-2)  

4.2-6-1 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง ระเบยีบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปญัญา และสิทธ์ิประโยชน์
จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2551 
 
4.2-5-2 สรุปโครงการ
สนับสนุนการขอจดลิขสิทธ์ิ
ผลงานทางวิชาการ 
 
4.2-6-2 เอกสารการขอจด
สิทธิบตัรชดุตรวจสอบ
ปริมาณอนิทรียวัตถ ุ
 
4.2-6-3 โครงการสนับสนุน
การจดทะเบยีนทรัพย์สินทาง
ปญัญา ภาควิชาพชืสวน 
 
4.2-6-4 อนุสิทธิบตัร      
เร่ือง “วัสดุปลูก” ของ           
ผศ. ณัฏฐ  พชิกรรม  
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- ภาควิชาพขืสวน มีโครงการสนับสนุนการ
จดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญา ภาควิชา
พชืสวน(4.2-6-3)ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ประโยชน์
เชงิพาณิชย์ได้ โดยในป ี2556 ภาควิชาฯ ท่ี
ได้รับอนุสิทธิบตัร 1 เร่ือง คือ “วัสดุปลูก” 
โดย ผศ. ณัฎฐพชิกรรม (4.2-6-4) 
 - ภาควิชาโรคพชื มีระบบและกลไก
ส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร
และมีการย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
โดยยึดกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และอยู่ในแผนการด าเนินงานของภาค 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมใหย่ื้นจด
ทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาหรือ          
อนุสิทธิบตัร (4.2-6-5) 
โดยใน ป ีพ.ศ.2556 คณะเกษตรมีผลงาน
ทรัพย์สินทางปญัญา จ านวน 3 รายการ 
ได้แก ่1. ประเภทขึ้นทะเบยีนพนัธ์ุพชื หรือ
พนัธ์ุสัตว์ หรือส่ิงประดิษฐ์ มก. “น้อยหน่า
พนัธ์ุปากชอ่งเคยู 3” 2. ประเภทขึ้น
ทะเบยีนพนัธ์ุพชื หรือพนัธ์ุสัตว์ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ มก. “น้อยหน่าพนัธ์ุฝ้ายเขยีว
เกษตร 2” 3. อนุสิทธิบตัร “วัสดุปลูก”  
อนุสิทธิบตัรเลขท่ี 7389 ออกใหวั้นท่ี      
10 สิงหาคม 2555(4.2-6-6) 

4.2-6-5 แผนการด าเนินงาน
ของภาควิชาโรคพชื ประจ าปี
งบประมาณ 2557         
4.2-6-6รายละเอยีดขอ้มูล
ผลงานวิจัยท่ีด าเนินการ
ทรัพย์สินทางปญัญา ประจ า 
ป ีพ.ศ.2556 จาก ฐานขอ้มูล 
สวพ.มก. 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน  คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลเุป้าหมาย  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย    270,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีงบประมาณ 2556 คณะเกษตร มเีงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 12,960,500 บาท 
และภายนอก จ านวน 63,670,827 บาท รวมท้ังหมด 76,631,327 บาท มอีาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 162.5 คน ลาศึกษาต่อ   11 คน และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จ านวน 30.5 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน 
รวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 193 คน 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  
 = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)  
 =  76,631,327 
     193 
 = 397,053.51/คน 
 คะแนนท่ีได้ = 397,053.51 x 5  = 5.00 คะแนน 
         180,000 
เกณฑ์การประเมิน  
 ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 1) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 2) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5= 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 3) กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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ผลการประเมินตนเอง  
ตัว
บ่งช้ี
ที ่

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

4.3 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
65,543,1
96.76 

413,52
1.75 

104,38
0,838 

642,34
3.62 

76,631,
327 

397,05
3.51 5.00 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000 

158.50 162.50 193 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
□ เท่ากบัผลการประเมนิตนเอง □ แตกต่างจากผลการประเมนิตนเอง  

ตัว
บ่งช้ี
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมา
ย 2557 

4.3 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

65,543,1
96.76 

413,521 
.75 

104,38
0,838.0

0 
642,34
3 .62 

76,631,3
27.00 

397,05
3 .51 

5.00 5.00 5.00 270,000 บรรลุ 270,000 

158.50 162.50 193.00 
 
รายการหลกัฐาน  

หมายเลขเอกสาร  ช่ือเอกสาร  
4.3-1 ทุนอดุหนุนวิจัยภายในและภายนอกของคณาจารย์ และนักวิจัย คณะเกษตร  

บางเขน ทุกภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 
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ด้านงานวิจัยและงานสงัสรรค์  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  
กลุม่สาขาวิชา  5 คะแนน  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 

 

หมายเหตุ  ข้อมลูไมน่ับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  

 
 
ผลการด าเนินงาน     (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทนิ) เฉลี่ย 3 ปี 

2554 2555 2556 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชมุวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการ
ตีพมิพใ์นวารสาร วิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI 

0.25 74 
(ประชมุ) 

18.5 85 22.25 
 

137 
(ประชมุ) 

34.25 296 74.00 

8 
(วารสาร) 

2.00 8 2.00 15 
(วารสาร) 

3.75 31 7.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 28 14.00 8 4.00 24 12.00 60 30.00 

3 มีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75 0 0.00 7 5.25 8 6.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทนิ) เฉลี่ย 3 ปี 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: 
www.scimagojr.com) 
ในปล่ีาสุด ใน subject 
category ท่ีตีพมิพ ์หรือ
มีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
ในฐานขอ้มูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

1.00 87 87.00 79 79.00 94 94.00 260 260 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ
สถาบนัหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ 

198 122.25 180 107.25 277 149.25 655 377.7
5 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าท้ังหมด 

163.5+2 169.5 173.5+35.5 544 

12 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

100
163.5
122.25

  

= 74.77 

100
169.5
107.25

  

= 63.27 

100
173.5
149.25

  

= 86.02 

100
544
377.75

  

= 69.44 
 
 

คะแนนท่ีได้ 
 5

20
74.77

  

=18.69 

5
20
63.27

  

=15.82 

5
20
86.02

  

= 21.51 

5
20
69.44

  

= 17.36 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

5.00 63.27 15.82 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน  คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลเุป้าหมาย  

5.00 86.02 21.51 บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

5.00 
   

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

หมายเหตุ  
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดกไ็ด้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปี
ปฏิทินท่ีระบุ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทนิ) รวม 3 ปี 

2554 2555 2556 
1 งานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 13 17 16 46 
 -เชงิสาธารณะ 0 8 12 20 
 - เชงิพาณิชย์ 0 3 4 7 
 -ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ 0 6 0 6 
2 งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 
13 17 16 46 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
(นับรวมท่ีศึกษาต่อ) 

158.0 169.5 209.0 536.5 

 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใชป้ระโยชน์ 

100
163.5
13

  

= 7.95 

100
169.5
17

  

= 10.03 

100
209.0
16

  

= 7.66 

100
536.5
46

  

= 8.57 
6 คะแนนท่ีได้ 5

20
7.95

 = 

1.987 

5
20
10.03


 

= 2.51 

5
20
7.66

  

= 1.91 

5
20
8.57


 

= 2.14 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

>20 10.03 2.51 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน  คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลเุป้าหมาย  

>20 7.66 1.91 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

>20 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
หมายเหตุ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 
 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทนิ) รวม 3 ปี 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 บทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับชาติ 

0.25 0 0.00 3 0.75 
 

11 2.75 14 3.50 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาติ 

0.50 0 0.00 9 4.50 
 

1 0.50 10 5.00 

3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 2 1.50 0 0.00 3 2.25 5 3.75 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้น
การขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการ
พจิารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่น
ตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00 2 2.00 

5 ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

2 1.50 14 
 

7.25 15 5.50 31 14.25 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าท้ังหมด   
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

163.5 169.5 209 542 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

100
163.5
1.5

 =0.9

2 

100
169.5
7.25

   

5.67 

100
209
5.50

  

2.63 

100
542
14.25


 

2.63 
 คะแนนท่ีได้ 5

10
0.92

 = 0.09 5
10
5.67

 = 2.84 5
10
2.63

  = 1.32 5
10
2.63

  = 1.32
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

>10 5.67 2.84 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน  คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลเุป้าหมาย  

>10 5.50 1.32 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ  
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ  
บรรลเุป้าหมาย  

>10 
   

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
  

คณะเกษตรมผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม ดังนี้  
 
คณะเกษตรมกีารด าเนินงานด้านการให้ บริการวิชาการแกสั่งคม  ซ่ึงเป็นภารกจิหลักท่ีส าคัญด้านหนึ่ง 

นอกเหนือจากภารกจิด้านการเรียนการสอน และเป็นไปตามนโยบายพฒันาคณะเกษตร ในระยะเวลา 4 ปี นับ ต้ังแต่ 
18 กรกฎาคม 2553 –17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คือมุง่เน้นส่งเสริม ให้บริการวิชาการแกเ่กษตรกรและองค์กรท่ี
เกีย่วข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารเผยแพร่ความรู้แบบบูรณาการร่วมระหว่างเทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน สนันสนุนหน่วยงานย่อยให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาโครงการบริการวิชาการ และเปิดโอกาสให้
เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไปได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  และ
ส่งเสริมการมโีครงการพฒันาวิชาการร่วมกบัองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติเพือ่การถ่ายทอดความรู้ไประดับ
อนุภูมภิาค หรือระดับภูมภิาค  โดยมคีวามสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ สะสมภูมปิัญญา 
สร้างและพฒันาองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย สร้างคนท่ีมปีัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมจีิตส านึกเพือ่ส่วนรวม 
ตลอดจนสร้างผลงานท่ีมมีาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมกีารบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่าง
มปีระสิทธิภาพ ร่วมพฒันากบัชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ให้เป็นกลไกส าคัญในการน าประเทศไปสู่ความ
ผาสุกและมัน่คง ท้ังนี้การให้บริการวิชาการแกสั่งคมของคณะเกษตร มกีารก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบ และมกีลไกในการสนับสนุนการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร เชิงบูรณาการให้แกเ่กษตรกรและผู้สนใจ ดังจะเห็นได้ว่าตลอดปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา คณะเกษตรมี
โครงการบริการวิชาการแกสั่งคมท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชาเป็นจ านวนมาก โดยคณะเกษตรมส่ีวนในการให้
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้ศักยภาพในทุกๆ ด้านให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุด และ
มุง่เน้นให้บุคลากรน าความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปถ่ายทอดให้กบัเกษตรกร หรือผู้สนใจ ตลอดจนการให้นิสิต
ทุกระดับชั้นมส่ีวนร่วมในการฝึกการถ่ายทอดความรู้ในการให้บริการแกสั่งคม ท้ังในด้านวิชาการและด้านสังคม ท้ังนี้
เพือ่เป็นการเสริมสร้างทักษะให้กบันิสิตและบุคลากรของคณะเกษตรให้เข้าถึงแกน่แท้ของการให้บริการด้วยใจอย่าง
แท้จริง  

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไมน่ าคะแนนมาประเมนิ 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00  ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมนิของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  5  การบรกิารทางวชิาการแก่สังคม             5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสั่งคม 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสังคม 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 5 5 35.00 53.03 52.00 78.78 5.00 5.00   

66.00 66.00 

  - ใชก้ารพฒันาการเรียนการสอน เร่ือง     10 13       
  - ใชก้ารพฒันาการวิจัย เร่ือง     6 7       
  - ใชก้ารพฒันาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เร่ือง    35 24 

    
  

  - โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เร่ือง     66 52 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชมุชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00  

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบนั (ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง) 

ขอ้ 0 0 0  0.00  รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งานแต่
ไม่น า
คะแนน
มา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบนั (เพือ่ความกนิดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ขอ้ 0 0 3  4.00  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตนเอง / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

การบริการทางวิชาการแกสั่งคมเปน็หนึ่งใน
ภารกจิหลักของคณะเกษตร ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของบคุลากร
ของคณะเกษตร โดยใหบ้ริการท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และในการใหบ้ริการทาง
วิชาการแกสั่งคมนั้น คณะเกษตรได้มีการก าหนด
แผนการบริการทางวิชาการแกสั่งคมท้ังในแผน
ยุทธศาสตร์คณะเกษตร และแผนปฏิบติัประจ าปี
คณะเกษตร  และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรเพือ่น าไปสู่การปฏิบติั รวมท้ังมี
เกณฑ์ในการวิชาการ เพือ่ใหบ้คุลากรทุก
หน่วยงานรับทราบและถอืปฏิบติั   คณะเกษตร  
มีโครงการบริการวิชาการแกสั่งคม ท้ังหมด 52 
โครงการ และมีการประเมินผลโครงการหลัง
เสร็จส้ินโครงการ และประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากร
คณะเกษตรทราบ 

5.1-1-1  แผนการด าเนินงาน
ฝ่ายวิจัย 2557 
 
5.1-1-2 โครงการถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
คณะเกษตร ป ี2556 และเกณฑ์
การพจิารณาเงินสนับสนุน
โครงการ 
 
5.1-1-3   รายงานสรุปโครงการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร คณะเกษตร ป ี2556  
 
 
 
 

  2 

มีการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการ
สอน 

 โครงการบริการวิชาการแกสั่งคมของคณะเกษตร
จะมีการบรูณาการด้านการเรียนการสอน โดยมี
กจิกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการซ่ึงเปน็การ  
บรูณาการงานกบัรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 
ตลอดจนมีการก าหนดใหน้ิสิตท้ังระดับปริญญาตรี 
โท และเอกได้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ หรือเปน็ส่วนหนึ่งในกจิกรรม มุ่งสร้าง
และพฒันาทักษะในด้านการถา่ยทอดโครงการ
บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ใหก้บันิสิตของคณะ การได้เรียนรู้จากบคุลากร
ผู้เชี่ยวชาญและการฝึกปฏิบติัจริงด้วยตนเองนั้น
จะท าใหน้ิสิตได้รับทราบถงึแนวทางและจิตแหง่
การใหบ้ริการอย่างแท้จริง โดยคณะเกษตรได้
ก าหนดรูปแบบโครงการบริการวิชาการและ

5.1-2-1 แบบเสนอโครงการ
บริการฯ ป ี2555-2556  
 
5.1-2-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
 
5.1-2-3 ตัวอย่างรายงาน
การศึกษาของนิสิตท่ีลงทะเบยีน
เรียนวิชาการพฒันาทรัพยากร
ดินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  
รหสัวิชา 01009412 

 
5.1-2-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรใหม้ีการ  
บรูณาการด้านงานบริการวิชาการแกสั่งคมกบักบั
การเรียนการสอน  (5.1-2-1) ซ่ึงมีโครงการท่ี
ด าเนินดังนี ้
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556  เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการ
พระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์าน
ธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2) เปน็
โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องมีนิสิตเขา้
ร่วมโครงการ และมีส่วนร่วมในการท าวีดีทัศน์
เผยแพร่ จ านวน 1 เร่ือง คลินิกดิน ปุ๋ยส่ังตัด โดย
เกษตรกร เพือ่เกษตรกร และน าองค์ความรู้ต่างๆ 
มาประกอบการเรียนในวิชาการพฒันาทรัพยากร
ดินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  รหสัวิชา 
01009412 (5.1-2-3) 
2. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 มี  อ.ดร.แสงดาว เขาแกว้ เปน็หวัหน้า
โครงการ เร่ือง  “การปลูกขา้วปลอดภัยอย่างครบ
วงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่างวิทยาศาสตร
เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น” (5.1-2-2)  มีการบรู
ณาการทางด้านการเรียนการสอน กบั รหสัวิชา  
01004596 Selected Topics in Entomology 
(Microbial for Insect Control) (5.1-2-3)  
และมีนิสิตระดับปริญญาโท เขา้ร่วมโครงการ 
ดังต่อไปนี ้(5.1-2-4)  
1. นายสุรศักด์ิ ใจกล้า 
2. นายศิวะ นพรัตน ์
3. นางสาวอรณัฐ กจิสวัสด์ิ 
4. นายสมศักด์ิ แสงพระจันทร์ 
5. นายปราบศึก ศรีทิพย์ศักด์ิ 
6. นางสาวลออ นาคทอง 
7. นางสาวศจี ระรวยทรง 
3. โครงการเกษตรวิชาการ (เกษตรแฟร์) ป ี2557  
มีผศ.ดร.ศกร คุณวุฒฤทธิรณ เปน็หวัหน้า
โครงการ จัดใหม้ีกจิกรรมเวทีวิชาการ สาธิตและ
ฝึกอบรมจากภาควิชาต่างๆ เร่ือง “การควบคุม
แมลงศัตรูพชืโดยสารชวีภัณฑ์” โดย ดร.ประกาย 
ราชณุวงษ ์ซ่ึงบรรยายใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารชวี
ภัณฑ์บทีี และ ดร.อธิราช หนูสีด า ซ่ึงบรรยายให้

5.1-2-3 ประมวลการสอนวิชา 
 
5.1-2-4 ภาพถา่ยนิสิต 
 
5.1-2-5 สรุปโครงการเกษตร
วิชาการ (เกษตรแฟร์) ป ี2557 
 
5.1-2-6 รายชื่อนิสิตท่ี
ลงทะเบยีนเรียนวิชา 01004574 
Insect Pathology ภาคปลาย 
ปกีารศึกษา 2556 
 
5.1-2-7 ประมวลการสอนวิชา 
01004472 
Entomopathogenic 
Microorganisms and 
Products  
 
5.1-2-8 แบบเสนอโครงการ 
“การบรูณาการใชช้วีภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพือ่ควบคุมแมลงศัตรู
ของพชืเศรษฐกจิ” 
 
5.1-2-9 สไลด์ประกอบการ
บรรยายวิชา 01004472 
Entomopathogenic 
Microorganisms and 
Products  
 
5.1-2-10 หนังสือขออนุเคราะห์
วิทยากรเร่ือง “รู้จักหิ่งหอ้ย
เมืองไทยและประเด็นท้าทายการ
อนุรักษห์ิ่งหอ้ยในพืน้ท่ีบาง
กระเจ้า”โครงการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชวีภาพ: เส้นทาง
หิ่งหอ้ย วิถแีหง่การอนุรักษ ์
 
5.1-2-11 รายชื่อนิสิตท่ี
ลงทะเบยีนเรียนวิชา 01004596 
Selected Topics in 
Entomology (Biology and 
Behavior of Fireflies) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ความรู้เกีย่วกบัสารชวีภัณฑ์ไส้เดือนฝอย         
แกเ่กษตรกรและประชาชนท่ัวไป ( 5.1-2-5) 
กจิกรรมนี้มีนิสิตปริญญาโทท่ีลงทะเบยีนเรียนวิชา 
Insect Pathology รหสัวิชา 01004574 จ านวน 
2 คน คือ นายวีรชยั สมศรี และนางสาวรัตนา
ภรณ์ ชา้งอยู่ (ลงทะเบยีนเรียนภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556) (5.1-2-6) และ นางสาวสิริรัตน์ 
แมงทับและนางสาวภัททิรา ศาตร์วงษ ์
(ลงทะเบยีนเรียนภาคปลาย ปกีารศึกษา 2555) 
เขา้ร่วมกจิกรรมและร่วมใหค้วามรู้แกผู้่ท่ีมาอบรม
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการน า 
4. การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากโครงการบริการ
วิชาการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 เร่ือง 
“การใชช้วีภัณฑ์บทีีเพือ่ควบคุมแมลงศัตรูพชื ”  
มาถา่ยทอด ในวิชา Entomopathogenic 
Microorganism and Products รหสัวิชา 
01004472 ซ่ึงมี ดร.ประกาย ราชณุวงษ ์เปน็
ผู้จัดการรายวิชา(5.1-2-7, 5.1-2-8 และ 5.1-2-9) 
5. โครงการ “ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชวีภาพ: เส้นทางหิ่งหอ้ย วิถแีหง่การอนุรักษ์ ” 
(จัดโดยบริษทั บางจากปโิตเลียม จ ากดั) ได้เชญิ 
ดร.อญัชนา ท่านเจริญ เขา้ร่วมประชมุและเปน็
วิทยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง “รู้จักหิ่งหอ้ย
เมืองไทยและประเด็นท้าทายการอนุรักษห์ิ่งหอ้ย
ในพืน้ท่ีบางกระเจ้า ” (5.1-2-10) โครงการนี้มี
นิสิตระดับปริญญาโทท่ีลงทะเบยีนเรียนวิชา 
selected Topics in Entomology (Biology 
and Behavior of Fireflies) รหสัวิชา 
01004596 จ านวน 4 คน คือ นายเรียวไผ่ จันทร
ชติ นางสาวอติกานต์ ปญัญามัง นายศุภกร แต่ง
สวน และนายชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า (5.1-2-11) 
เขา้ร่วมโครงการและร่วมใหค้วามรู้แกผู้่ท่ีมาอบรม 
นอกจากนี้นิสิตยังได้รับมอบหมายใหส้รุปประเด็น
ปญัหาของการอนุรักษห์ิ่งหอ้ยในพืน้ท่ีเพือ่น าไปใช้
ประโยชน์ในโครงการต่อไป (5.1-2-12) 
6. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิต
พชืผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรด้วย
ระบบอนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าผักอนิทรีย์” 
มี อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ   
(5.1-2-2)  มีการเปน็โครงการท่ีอบรมใหผู้้ต้องขงั

 
5.1-2-12 สรุปประเด็นปญัหา
ของการอนุรักษห์ิ่งหอ้ยฯ โดย
นิสิตท่ีลงทะเบยีนเรียนวิชา 
01004596 
 
5.1-2-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
 
5.1-2-13 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากกสารเคมีแบบครบ
วงจรด้วยระบบอนิทรีย์ไอซีเอม็
เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าผักอนิทรีย์ 
 
5.1-2-14 แผนการสอนวิชา 
01008469 Diseases of 
Economic crops 
 
5.1-2-15 แผนการสอนวิชา 
01008371 Principle of Plant 
Disease Control 
5.1-2-16 แผนการสอนวิชา 
01008576 Plant Disease 
Biosecurity 
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เรือนจ าชั่วคราวน าร่อง และชมุชนท่ีมีความ
ต้องการปผลิตพชืผักปลอดสารเคมี โดยมีการน า
นิสิตคณะเกษตรทุกระดับชั้นเขา้ร่วมโครงการเพือ่
เสริมทักษะในด้านการใหบ้ริการแกสั่งคมและ
พฒันาศาสตร์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้
เขม้แขง็มากขึ้น โดยมีการก าหนดชดัเจนในการน า
นิสิตระดับปริญญตรีและปริญญาโท ของภาควิชา 
เขา้ร่วมโครงการ (5.1- 2-13) และมีควา ม
สอดคล้องกบัเนื้อหาการเรียนการสอนในราย วิชา 
01008469 Diseases of Economic crops, 
01008371 Principle of Plant Disease 
Control และ 01008576 Plant Disease 
Biosecurity (5.1- 2-14, 5.1- 2-15 และ        
5.1-2-16) 
7. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการบริการวิชาการผ่านรายการ
โทรทัศน์ “ทริคเกษตร”” มี ผศ.ดร.พนามาศ 
ตรีวรรณกลุ เปน็หวัหน้าโครงการ ( 5.1-2-2)  
โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดความรู้สู่
เกษตรกร เปน็รายการท่ีน าเสนอความรู้ทางด้าน
เกษตรกบัวิทยาศาสตร์ มีการน านิสิตภาควิชาพชื
ไร่นา คณะเกษตร มีส่วนร่วมในรายการ หวัขอ้
เร่ือง “แลปขา้ว” และสโมรสรนิสิต คณะเกษตร 
มีส่วนร่วมในหวัขอ้ เร่ือง “แลปผักไฮโดรไปรนิก” 
8. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือ ง  “โครงการ My Little Farm ป ี5 
ปฏิบติัการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหวัใจเกษตร”” 
มี ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกลุ เปน็หวัหน้า
โครงการ (5.1-2-2) เปน็โครงการท่ีใหน้ิสิตคณะ
เกษตรเขา้มามีส่วนร่วมในด้านการถา่ยทอด
ประสบการณ์จริงใหก้บัผู้เขา้ร่วมโครงการ 
9.  โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2556  เร่ือง “ โครงการศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตพชืเศรษฐกจิ” มีนายศรันย์ 
หงษาครประเสริฐ เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2) 
ใหน้ิสิตเขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกงานนิสิตและ
งานวิจัยท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรมความรู้จากโครงการฯ ใหก้บั
เกษตรกรท่ีสนใจ 
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10. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2556  เร่ือง “โครงการส่งเสริมความรู้    
พนัธ์ุพชืท้องถิ่นใหก้บัชมุชน ณ วัดเจดีย์ทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก” มี รศ.ดร.ย่ิงยง                  
ไพสุขศานติวัฒนา เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2) 
เปน็โครงการท่ีมีการน านิสิตคณะเกษตร และนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ส่วนร่วมในโครงการ โดยน าความรู้จากศาสตร์
ต่างๆท่ีมีอยู่มาจัดท าเปน็ฐานขอ้มูลการใช้
ประโยชน์จากพรรณพชื 
11. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการการเพิม่มูลค่าการ
ผลิตโคเนื้อและโคนม” มี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒฤทธิ
รณ เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2)  เปน็โครงการ
ท่ีใหน้ิสิตเขา้มามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทาง
วิชาการ และเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
และการพฒันาธุรกจิและตลาดโคเนื้อโคนม 
12. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการการเพิม่ทักษะอาชพี
ฟาร์มโคนมและการผลิตผลไม้ท่ีมีคุณภาพในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบรีุ” มี ผศ.ดร.พชัรียา บญุกอแกว้ เปน็
หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2) มีการน านิสิตจาก
ภาควิชาพชืสวนและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มา
เปน็ผู้ชว่ยวิทยากรในการด าเนินโครงการ สร้าง
ทักษะในการถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์สู่
ชมุชนท้องถิ่น และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์
การท างานด้านการเกษตร 
 
 

  3 

มีการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการวิจัย 

คณะเกษตรมีการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการวิจัย โดยเปน็การน า
ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยท่ีเปน็รูปธรรมและ
ชดัเจนของคณาจารย์และบคุคลากรวิจัยท่ี
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาถา่ยทอดใหก้บั
เกษตรกรและกลุ่มผู้สนใจผ่านโครงการบริการ
วิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร โดยองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยนั้น
ต้องเปน็องค์ความรู้ท่ีเปน็ประโยชน์และ

5.1-2-1 แบบเสนอโครงการ
บริการฯ ป ี2555-2556  
 
5.1-2-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
 
5.1-3-1 ชดุเอกสารเชญิเปน็
วิทยากรฝึกอบรบเกษตรกรเร่ือง 
ปุ๋ยส่ังตัดในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ัว
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ตอบสนองต่อความต้องการและเมื่อถา่ยทอดแล้ว
ผู้ได้รับความรู้สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างแท้จริง 
ท้ังนี้การด าเนินการโครงการบริการวิชาการจะ
ได้รับประสบการณ์  และแลกเปล่ียนปญัหากบั     
ผู้ฝึกอบรมโดยตรง ซ่ึงขอ้มูลเหล่านี้จะเปน็
ประโยชน์และสามารถน ามาใชเ้ปน็ประเด็นต่อ
ยอดการวิจัย ท้ังวิทยานิพนธ์ ตลอดจนปญัหา
พเิศษของนิสิตคณะเกษตร โดยคณะเกษตรได้
ก าหนดรูปแบบโครงการบริการวิชาการและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรใหม้ีการ  
บรูณาการด้านงานบริการวิชาการแกสั่งคมกบัการ
วิจัย (5.1-2-1) ซ่ึงมีโครงการบริการวิชาการฯ    
ท่ีได้บรูณาการกบัการวิจัย ดังนี ้
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการ
พระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์าน
ธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2- 2) ซ่ึงมีความ
เชื่ยวชาญในเร่ือง ปุ๋ยส่ังตัด ได้เปน็วิทยากรในการ
ฝึกอบรมในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศไทย  (5.1-3-1) 
ได้ส่ังสมและน าเอาประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวิชาการพฒันาสู่กระบวนการวิจัย ต่อมา
ได้รับทุนอดุหนุนการวิจัยเร่ือง “ โครงการถอด
บทเรียนองค์ความรู้เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่การพฒันา
อาชพีเกษตรกรในอ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ” จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหง่ชาติ (5.1-3-2)  
 2. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556  เร่ือง “การปลูกขา้วปลอดภัยอย่างครบ
วงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่างวิทยาศาสตร
เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น”   มี อ. ดร. แสงดาว 
เขาแกว้ เปน็หวัหน้าโครงการ (5.1-2-2) ท้ังนี้ยังมี
การน าความรู้ไปปรับใชก้บัโครงการบริการแก่
สังคมในเชงิลึก ได้  โดยได้ท า โครงการบริการ
วิชาการเร่ืองการวิเคราะหดิ์นเพือ่การจัดการดิน
และใชปุ้๋ยส าหรับการผลิตขา้วปลอดภัย จังหวัด
สิงหบ์รีุ  (5.1-3-3)  และน าส่วนหนึ่งมาใชเ้ปน็
หวัขอ้ศึกษาวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท รหสัวิชา 01009599 ใหก้บันิสิตปริญญาโท    
2 คน คือ น.ส.อรสา แจ่มศรี และน.ส.เรวดี ทอง
เกือ้ ดังจะเหน็ได้จากหวัขอ้วิทยานิพนธ์ของนิสิต    

ประเทศไทย อ.ดร. รุ่งโรจน์ 
พทัิกษด่์านธรรม 
 
5.1-3-2 เอกสารแสดงการอนุมัติ
โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้
เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่การพฒันอาชพี 
เกษตรกรในอ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ของ  
ดร. รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม 
 
5.1-2-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
 
5.1-3-3 เอกสารแสดงโครงการ
บริการวิชาการเร่ือง “การ
วิเคราะหดิ์นเพือ่การจัดการดิน
และใชปุ้๋ยส าหรับการผลิตขา้ว
ปลอดภัย จังหวัดสิงหบ์รีุ” ของ
ดร. แสงดาว เขาแกว้ 
 
5.1-3-4 โครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตปริญญาโท 2 คน คือ  
น.ส. อรสา แจ่มศรี  และ     
น.ส. เรวดี ทองเกือ้ 
 
5.1-2-10 หนังสือขออนุเคราะห์
วิทยากรเร่ือง “รู้จักหิ่งหอ้ย
เมืองไทยและประเด็นท้าทายการ
อนุรักษห์ิ่งหอ้ยในพืน้ท่ีบาง
กระเจ้า”โครงการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชวีภาพ: เส้นทาง
หิ่งหอ้ย วิถแีหง่การอนุรักษ ์
 
5.1-3-5 ผลงานวิจัยเร่ือง Well 
managed firefly tourism: a 
good tool for firefly 
conservation in Thailand 
 
5.1-3-6 สไลด์ประกอบการ
บรรยายเร่ือง รู้จักหิ่งหอ้ยเมืองไทย
และประเด็นท้าทายการอนุรักษ์
หิ่งหอ้ยในพืน้ท่ีบางกระเจ้า 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
173 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(5.1-3-4) 
 3. โครงการ “ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชวีภาพ: เส้นทางหิ่งหอ้ย วิถแีหง่การอนุรักษ์ ” 
(จัดโดยบริษทั บางจากปโิตเลียม จ ากดั) ได้เชญิ 
อ.ดร. อญัชนา ท่านเจริญ เขา้ร่วมประชมุและเปน็
วิทยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง “รู้จักหิ่งหอ้ย
เมืองไทยและประเด็นท้าทายการอนุรักษห์ิ่งหอ้ย
ในพืน้ท่ีบางกระเจ้า” (5.1-2-10)  โครงการนี้ ได้
น าเอาความรู้จากการวิจัยไปใชป้ระกอบการ
บรรยาย (5.1-3-5) ซ่ึงได้แก ่ ผลงานวิจัยเร่ือง 
“ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชวีวิทยา พฤติกรรม
และเนื้อเย่ือวิทยาของตัวหนอนหิ่งหอ้ยน้ าจืด 
Luciola aquatilis” ซ่ึงได้รับทุนอดุหนุนวิจัย 
มก. ประจ าปงีบประมาณ 2555 (5.1-3-6) และ
ผลงานวิจัยเร่ือง  “Well managed firefly 
tourism: a good tool for firefly 
conservation in Thailand” ซ่ึงตีพมิพอ์ยู่ใน
วารสาร Lampyrid ป ี2012 ฉบบัท่ี 2 (5.1-3-7)  
4. “โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการธุรกจิเกษตร
รุ่นใหม่” โดย มี ผศ. ดร. พชัรียา  บญุแกว้  
ใหบ้ริการวิชาการโดยเปน็ท่ีปรึกษา (5.1-3-8) 
และใหบ้ริการวิขาการจากงานวิจัยด้านกล้วยไม้ 
ซ่ึงเปน็ประโยชน์ใหก้บัผู้ประกอบการท่ีต้องการ
อย่างแท้จริง และท าใหรั้บทราบปญัหาในการท า
กล้วยไม้ตัดดอก และการส่งออกกล้วยไม้ น าไปสู่
การท างานวิจัยของนายภักดี ทิพย์ไกรลาศ เร่ือง 
“การศึกษาระยะชอ่ดอกท่ีเหมาะสมของกล้วยไม้
กระถางสกลุหวายภายใต้สภาพจ าลองการขนส่ง
ทางเรือ” (5.1-3-9)  
5. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิต
พชืผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรด้วย
ระบบอนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าผักอนิทรีย์” 
มี อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ มีการ
น าเอาความรู้ทีได้จากการวิจัย เชน่ ระบบการ
ปลูกพชืรวมเพือ่การปรับใชผ้ลิตพชืผักอนิทรีย์ มา
ถา่ยทอดเปน็คู่มือการเกษตรส าหรับการอบรม
ใหก้บัผู้เขา้อบรมกลุ่มผู้ต้องขงัเรือนชั่วคราวน า
ร่อง และกลุ่มชมุชนผู้สนใจผลิตพชืผักอนิทรีย์   
(5.1-3-10)  

 
5.1-3-7 รายงานความกา้วหน้า
การด าเนินงานโครงการวิจัย 
เร่ือง ผลกระทบของไกลโฟเซต
ต่อชวีวิทยา พฤติกรรมและ
เนื้อเย่ือวิทยาของตัวหนอน
หิ่งหอ้ยน้ าจืด Luciola 
aquatilis (ทุนอดุหนุนวิจัย มก. 
ปงีบประมาณ 2555) 
 
5.1-3-8 การใหบ้ริการวิชาการ
เปน็ท่ีปรึกษา “โครงการบม่เพาะ
ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรรุ่น
ใหม่”โดยผศ.พชัรียา บญุแกว้ 
 
5.1-3-9 งานวิจัยของนายภักดี 
ทิพย์ไกรลาศ เร่ือง “การศึกษา
ระยะชอ่ดอกท่ีเหมาะสมของ
กล้วยไม้กระถางสกลุหวาย
ภายใต้สภาพจ าลองการขนส่ง
ทางเรือ” 
 
5.1-3-10 คู่มือการเกษตรส าหรับ
การอบรม ในรายงานฉบบั
สมบรูณ์โครงการบริการวิชาการ 
“โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ผลิตพชืผักปลอดภัยจากสารเคมี
แบบครบวงจรด้วยระบบอนิทรีย์
ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าผัก
อนิทรีย์” 

  4 มีการประเมินผล คณะเกษตร ขอความร่วมมือใหห้น่วยงานภาควิชา 5.1-2-3 ตัวอย่างรายงาน
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ความส าเร็จของ
การบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

น างานบริการวิชาการไปบรูณาการกบัการเรียน
การสอนและการวิจัยและมีการติดตามผลขอ้มูล
ดังตัวอย่างผลงานต่อไปนี ้
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการ
พระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์าน
ธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ มีการน าเนื้อหาเร่ือง 
ปุ๋ยส่ังตัด มาประกอบการเรียนในวิชาการพฒันา
ทรัพยากรดินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  รหสั
วิชา 01009412 ดังจะเหน็ได้จากตัวอย่างรายงาน
การศึกษาของนิสิตท่ีลงทะเบยีนเรียน (5.1-2- 3)  
และมีการประเมินผลความพงึพอใจของนิสิต  
(5.1-2-3)ในฐานะท่ีนิสิตเปน็ท้ังผู้ใหแ้ละรับบริการ 
2. การใหบ้ริการวิชาการอบรบเร่ือง ดิน-ปุ๋ย เพือ่
การผลิตขา้วปลอดภัย ของ ดร. แสงดาว เขาแกว้  
(5.1-4-1) ได้มีการท าการประเมินผลหลังการ
ใหบ้ริการ และเกษตรกรหลายท่านเหน็ว่ามี
ประโยชน์ต่อการพฒันาอาชพีของตนและอยากให้
มีการวิเคราะหดิ์นเพือ่การจัดการด้านดินปุ๋ย
ส าหรับการปลูกขา้ว (5.1-4-2) หลังจากนั้นทาง
เกษตรจังหวัดสิงหบ์รีุ ได้ติดต่อประสานงานใหท้ า
โครงการวิจัยเชงิบรูณาการเร่ืองการวิเคราะหดิ์น
เพือ่การผลิตขา้วปลอดภัย จ. สิงหบ์รีุ  (5.1-4- 3) 
และได้น าโครงการดังกล่าวมาสนับสนุนใหเ้ปน็
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท 2 
ท่าน คือ น.ส.  อรสา แจ่มศรี และ น.ส. เรวดี 
ทองเกือ้ ซ่ึงนิสิตท้ังสองท่านได้เขา้ร่วมโครงการ 
(5.1-4-4) นิสิตเหน็ว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนและ
การวิจัยในระดับปริญญาโทของเขามาก (5.1-4-5)  
แสดงใหเ้หน็ถงึการประเมินผลส าเร็จของการบรู
ณาการบริการวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการ
สอนในวิชาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงถอืเปน็งานวิจัยของ
นิสิตด้วย 
3. โครงการบริการฯ เร่ือง “การส่งเสริมความ
หลากหลายทางชวีภาพ: เส้นทางหิ่งหอ้ย วิถแีหง่
การอนุรักษ”์ โดยมี ดร.อญัชนา ท่านเจริญ  เปน็
วิทยากรบรรยาย และเขา้ร่วมประชมุ  ท าการ
ประเมินนิสิตท่ีลงทะเบยีนเรียนและร่วมใหค้วามรู้
แกผู้่ท่ีมาอบรมในโครงการ  (5.1-4-6)  ผลการ
ประเมินพบว่า การท่ีนิสิตได้รับโอกาสในการเขา้
ร่วมโครงการบริการวิชาการนี้ ท าใหน้ิสิตได้น า

การศึกษาของนิสิตท่ีลงทะเบยีน
เรียนวิชาการพฒันาทรัพยากร
ดินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  
รหสัวิชา 01009412 
 
5.1-4-1 เอกสารเชญิ            
อ.ดร.แสงดาว เขาแกว้ เปน็
วิทยากรใหบ้ริการวิชาการอบรบ
เร่ือง ดิน-ปุ๋ย เพือ่การผลิตขา้ว
ปลอดภัย 
 
5.1-4-2 ตัวอย่างการประเมินผล
หลังการใหบ้ริการในขอ้ 5.1-4-1 
ของเกษตรกร 
 
5.1-4-3 หนังสือเชญิท าโครงการ
บริการวิชาการ เร่ือง “การ
วิเคราะหดิ์นเพือ่การผลิตขา้ว
ปลอดภัย จ. สิงหบ์รีุ” 
 
5.1-4-4 หนังสือแสดงการ
เดินทางไปสิงหบ์รีุเพือ่ท า
โครงการบริการวิชาการของนิสิต
ปริญญาโท 2 ท่าน คือ        
น.ส. อรสา แจ่มศรี  และ      
น.ส. เรวดี ทองเกือ้ 
 
5.1-4-5 ผลประเมินความพงึ
พอใจของนิสิตในขอ้ 5.1-4-4 
 
5.1-4-6 แบบประเมิน
ความส าเร็จของการบรูณาการ
งานบริการวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชวีภาพ: เส้นทางหิ่งหอ้ย วิถแีหง่
การอนุรักษ ์กบัการเรียนการ
สอนวิชา 01004596 Selected 
Topics in Entomology 
(Biology and Behavior of 
Fireflies) 
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ความรู้ท่ีถกูต้องไปเผยแพร่แกบ่คุคลอืน่และ
น าไปใชป้ระโยชน์แกส่่วนรวม ท าใหตั้วนิสิตเอง
มองเหน็ปญัหาต่างๆท่ีมีผลต่อความหลากหลาย
ทางชวีภาพและพฤติกรรมของหิ่งหอ้ยในท้องถิ่น 
และเขา้ใจถงึต้นสายปลายเหตุของปญัหาท่ีเกดิขึ้น 
น าไปสู่การแกไ้ขพฒันาอย่างย่ังยืนและขั้นตอน
กระบวนการต่างๆในการแกไ้ขท่ีสอดคล้องกบัวิถี
ชมุชน  

  5 

มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณาจารย์มีการน าขอ้มูลจากการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะมาพฒันาหรือก าหนดหวัขอ้การ
บริการวิชาการในคร้ัง / ปถีดัท้ังในเชงิหวัขอ้
บรรยายอบรม คู่มือ และส่ืออนิเตอร์เน็ต และ
กจิกรรมบริการวิชาการของภาควิชามีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัการเรียนการสอนใน
วิชาต่างๆ มีการน าเนื้อหาบางส่วนจากการเรียน
มาปรับใชเ้ปน็เอกสารประกอบการอบรม ใน
ขณะเดียวกนัมีการน าขอ้มูลจากการอบรมมาปรับ
ใชใ้นการสอน  ตัวอย่างเชน่ ผลการประเมิน
แบบสอบถามการท่ี ดร.แสงดาว เขาแกว้ จัดท า
โครงการบริการวิชาการเร่ือง “การเพิม่ความรู้
เร่ืองการปลูกขา้วปลอดภัยอย่างครบวงจรแบบ
บรูณาการร่วมระหว่างวิทยาศาสตร์เกษตรกบั
ปราชญ์ชาวบา้น” เกษตรกรอยากใหม้ีการให้
ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการจัดการดิน ปุ๋ย น้ า โรค 
และแมลง (5.1-5-1) และได้น ามาใชใ้นการเขยีน
โครงการพฒันาวิชาการเชงิวิจัยเร่ือง “การลด
ต้นทุนการผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดบรูณา
การร่วมกบัเทคนิคการท านาแบบชาวนาเงินล้าน” 
(5.1-5-2) เพือ่บรูณาการร่วมกนัการเรียนการสอน 
โดยปจัจุบนัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของ
คณะกรรมการ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหง่ชาติ 

5.1-5-1 สรุปผลการประเมิฯ
โครงการบริการวิชาการเร่ือง 
“การเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูก
ขา้วปลอดภัยอย่างครบวงจร
แบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์
ชาวบา้น” 
 
5.1-5-2 ส าเนาแสดงการส่ง
ขอ้เสนอโครงการพฒันาวิชาการ
เชงิวิจัยเร่ือง “การลดต้นทุนการ
ผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัด
บรูณาการร่วมกบัเทคนิคการท า
นาแบบชาวนาเงินล้าน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการส ารวจความ
ต้องการของชมุชน 
หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชพีเพือ่
ประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้น
ของคณะ 

คณะเกษตรมีพนัธกจิท่ีส าคัญคือ การบริการวิชาการ
และการถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดย
มีการจัดท าโครงการเพือ่ส ารวจความต้องการของ
ชมุชนในการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ และเกษตรกร
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาชมุชนให้
สามารถพึง่ตนเองได้ สามารถสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือในชมุชน และชมุชนสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้ท้ังภายในและภายนอกคณะ โดย
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการซ่ึงมีหน้าท่ีผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริม
และก ากบั ติดตามงานด้านบริการของคณะ ท่ีผ่านมา
การด าเนินงานของคณะเกษตร มีจุด เน้น ด้าน การ
ท างานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรทุกภาคส่วน ท้ัง
หน่วยงานและบคุลากรภายในคณะ ภายนอกคณะ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มี
การท างานอย่างเปน็ระบบ  ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  
คณะเกษตรมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการมา
ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2551 ตลอดการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ได้รับความร่วมมือเปน็อย่างดี และ มีการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือ ทุกระดับท้ังจาก หน่วยงาน
ภายใน ภายนอกคณะในระดับชมุชน ภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน เพือ่สร้างศักยภาพในทางด้าน
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการใหแ้กเ่กษตรกร มีการ
ส ารวจความต้องการ หรือการขอความอนุเคราะห์
จากชมุชน กลุ่มเกษตรกร และบคุลากรทางด้าน
การเกษตร ตลอดจนผลการประเมินของการ

5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร”  
 
5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการศึกษาความ
ต้องการพฒันาอาชพีเกษตรกร
ของชมุชนท่ีมีต่อศูนย์วิจัยและ
พฒันาอาชพีเกษตรกร คณะ
เกษตร จังหวัดลพบรีุ” 
 
5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการความคาดหวัง
ของชมุชนท่ีมีต่อศูนย์วิจัยและ
พฒันาอาชพีแกเ่กษตรกร” 
  
5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการการเพิม่
ความรู้เร่ืองการปลูกขา้ว
ปลอดภัยอย่างครบวงจรแบบ
บรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์
ชาวบา้น” 
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จัดบริการวิชาการถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรท่ีต้องการใหค้ณะเกษตรจัดโครงการ
บริการวิชาการอกีคร้ัง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรใหดี้ย่ิงขึ้น และน าผลการ
ส ารวจมาใชใ้นการวางแผนใหบ้ริการด้านวิชาการ
ของคณะเกษตร ผลการด าเนินงานท้ังในส่วนของการ
สร้างเครือขา่ยและการส ารวจความต้องการจ าเปน็ 
ท าใหค้ณะเกษตรมีโครงการบริการวิชาการเกดิขึ้น
เปน็จ านวนมากและเปน็โครงการท่ีด าเนินการ
ต่อเนื่องตลอดมา อกีท้ังคณะได้รับการประสานงาน
กบัหน่วยงานภายนอกต่างๆ ซ่ึงได้มีการปรึกษาระดับ
ผู้บริหารและผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง จนสามารถสร้างโครงการ
บริการวิชาการใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เหล่านี ้
ดังจะเหน็ได้จากโครงการดังต่อไปนี ้
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” 
มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ  (5.2-1-1)  เปน็โครงการท่ีได้ด าเนิน
ต่อเนื่องมาต้ังแต่ ป ีพ.ศ. 2550 มีเครือขา่ยความ
ร่วมมือ ของมูลนิธิพระดาบส มูลนิธิพลังนิเวศและ
ชมุชน  ส านักงานประสานงานการวิจัยและพฒันา
เชงิพืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า และโครงการ “ปุ๋ย
ส่ังตัด” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองใช้
กระบวนการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมผ่านเวที
เรียนรู้ในพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการพระดาบส
สัญจร จนท าใหเ้กดิต้นแบบ และต่อมามีองค์ความรู้
ดังกล่าวได้ขยายผล  และเกษตรกรเกดิความมั่นใจใน
เทคโนโลยี จนเร่ิมเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ังตัดในวง
กว้าง โดยต้นแบบของโครงการในพืน้ท่ีต าบลนหนอง
กลุา อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก และปจัจุบนั
ได้น ามาอบรมใหก้บัเทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงเปน็ไปตามความ
ต้องการของเกษตรกร  
2. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง  
“โครงการศึกษาความต้องการพฒันาอาชพีเกษตรกร
ของชมุชนท่ีมีต่อศูนย์วิจัยและพฒันาอาชพีเกษตรกร 
คณะเกษตร จังหวัดลพบรีุ” ซ่ึงมี อ.เมตตา         
เชยสมบติั เปน็หวัหน้าโครงการ (5.2-1-1) ได้ศึกษา

 
 
 
 
5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการส่งเสริมความรู้
พนัธ์ุพชืท้องถิ่นใหก้บัชมุชน ณ 
วัดเจดีย์ทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก” 
 
5.2-1-2 สรุปโครงการเกษตร
วิชาการ (เกษตรแฟร์) 2557  
หวัขอ้  “การเพาะเล้ียงศัตรู
ธรรมชาติก าจัดศัตรูพชื”  และ
หวัขอ้ “การควบคุมแมลง
ศัตรูพชืโดยสารชวีภัณฑ์” 
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ขอ้มูลความพร้อม และศักยภาพของเกษตรกร เพือ่
น าไปก าหนดหวัขอ้ /โครงการ หรือกจิกรรม รวมถงึ
กลุ่มเปา้หมายของผู้รับบริการ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการอย่างสูงสุด  
3. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการความคาดหวังของชมุชนท่ีมีต่อศูนย์วิจัย
และพฒันาอาชพีแกเ่กษตรกร” ซ่ึงมีนายศรันย์ 
หงษาครประเสิรฐ เปน็หวัหน้าโครงการ (5.2-1-1)  
เปน็โครงการท่ีส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม
ของขมุชนในพืน้ท่ี เพือ่สร้างเครือขา่ยร่วมกนัในการ
พฒันากระบวนการใหบ้ริการวิชาการ 
4. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง  
“โครงการการเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วปลอดภัย
อย่างครบวงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น”  ซ่ึงมี อ.ดร. 
แสงดาว เขาแกว้ เปน็หวัหน้าโครงการ (5.2-1-1)  
เปน็โครงการตามความต้องการฝึกอบรมของ
เกษตรกรผู้ปลูกขา้วในจังหวัดสิงหบ์รีุ ร่วมกบั
เกษตรกรรายอืน่ท่ีสนใจ 

 5. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง “ 
“โครงการส่งเสริมความรู้พนัธ์ุพชืท้องถิ่นใหก้บัชมุชน 
ณ วัดเจดีย์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก” มี 
รศ.ดร.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา เปน็หวัหน้าโครงการ 
(5.2-1-1) เปน็โครงการบริการวิชาการตามความ
ต้องการของชมุชน และพทุธศาสนิกชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ี 
ท่ีจะสามารถน าองค์ความรู้ทางวิชาการไปสร้างความ
เขา้ใจในการน าพรรณพชืไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และ
ปลูกฝังแนวความคิดในการอนุรักษธ์รรมชาติและการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กดิประโยชน์อย่างย่ังยืน 
6. โครงการเกษตรวิชาการ (เกษตรแฟร์) ในป ี 2557 
ได้น าเอาหวัขอ้ “การเพาะเล้ียงศัตรูธรรมชาติก าจัด
ศัตรูพชื” ท่ีผู้ประเมินต้องการใหจ้ัดบริการวิชาการ
เมื่อป ี2556 มาจัดในป ี2557 ในหวัขอ้ “การควบคุม
แมลงศัตรูพชืโดยสารชวีภัณฑ์” ซ่ึงพดูถงึศัตรู
ธรรมชาติในกลุ่มจุลินทรีย์  และผู้ประเมินในป ี2557
มีความต้องการใหจ้ัดบริการวิชาการในหวัขอ้      
(5.2-1-2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการ

จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท าใหเ้กดิ
เครือขา่ยความร่วมมือของชมุชน โดยคณะเกษตรเปดิ

5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
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เพือ่การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชพี 

โอกาสใหช้มุชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ใหบ้ริการ ท้ังนี้เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ ในชมุชน ดังเหน็ได้จากโครงการ
ต่อไปนี้ 
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” 
มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ (5.2-1-1) เปน็โครงการท่ีได้ด าเนินต่อเนื่อง
มาต้ังแต่ ป ีพ.ศ. 2550 มีเครือขา่ยความร่วมมือ ของ
มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิพลังนิเวศและชมุชน  
ส านักงานประสานงานการวิจัยและพฒันาเชงิพืน้ท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ
บางระก า และโครงการ “ปุ๋ยส่ังตัด” ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าใหเ้กดิเครือขา่ยของ
เกษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการ “ปุ๋ยส่ังตัด” ท่ีเขม้แขง็ 
2.โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง  
“โครงการศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื
เศรษฐกจิ" (5.2-1-1) เปน็ต้นแบบการผลิตพชืในพืน้ท่ี 
เปน็แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพชืเศรษฐกจิ 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเกษตรกรในพืน้ท่ี ท า
ใหเ้กดิเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร กบั
เกษตรกรในพืน้ท่ี และองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบรีุ 
3. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง  
“โครงการศึกษาความต้องการพฒันาอาชพีเกษตรกร
ของชมุชนท่ีมีต่อศูนย์วิจัยและพฒันาอาชพีเกษตรกร 
คณะเกษตร จังหวัดลพบรีุ” ซ่ึงมี อ.เมตตา เชยสมบติั 
เปน็หวัหน้าโครงการ (5.2-1-1) เปน็โครงการท่ีส ารวจ
ความต้องการพฒันาอาชพีเกษตรกรท่ีสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือท้ังท่ีเปน็กลุ่มเปา้หมายหลักและ
กลุ่มเปา้หมายรอง โดยเปดิโอกาสใหทุ้กภาคส่วนร่วม
แสดงความคิดเหน็ในเวทีชมุชนเพือ่การสร้างความ
เขม้แขง็และการบรูณาการร่วมกนัในการใหบ้ริการ
วิชาการ โดยกลุ่มเปา้หมายหลัก ได้แก ่เกษตกร ผู้น า
ชมุชน ผู้น าทางสังคม/ความคิด  ผู้บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับต าบล/ อ าเภอ/ และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ทางการเกษตร ภายในพืน้ท่ีต าบลเพนียด อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบรีุ และกลุ่มเปา้หมายรอง ได้แก ่

เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร” 
 
5.2-2-1 หนังสือขอความ
อนุเคราะหท่ี์ปรึกษา โครงการ
การจัดการเกษตรอนิทรีย์สู่
มาตรฐานผลผลิตระดับสากล
และการจัดการตลาดใน
เรือนจ าน าร่อง  
 
5.2-2-2  หนังสือขอความ
อนุเคราะหท่ี์ปรึกษาโครงการ
การพฒันาการเกษตรท่ีย่ังยืน
โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน
รายย่อย  บา้นผาคับ และบา้น
ผักเฮือก จังหวัด น่าน  
 
5.2-2-3 หนังสือขอความ
อนุเคราะหท่ี์ปรึกษาโครงการ
สามพรานโมเดล การจัด
การเกษตรอนิทรีย์แบบครบ
วงจรจากการผลิตสู่ตลาด 
โครงการเกษตรอนิทรีย์บา้น
แสนรักษ ์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และบริษทัไบโอ-อะกริ
จ ากดั 
 
5.2-2-4 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง 
ขอเรียนเชญิร่วมเปน็วิทยากร
ในโครงการเด็กไทยหวัใจ
เกษตร “My Little Farm    
ป ี5” 
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สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิสภาจังหวัด 
ผู้บริหารส่วนต าบล / เทศบาล /จังหวัด เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐทางการเกษตร ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอืน่ในเขตโคก
ส าโรง จังหวัดลพบรีุ 
4. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง  
“โครงการการเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วปลอดภัย
อย่างครบวงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น”  ซ่ึงมี อ.ดร. 
แสงดาว เขาแกว้ เปน็หวัหน้าโครงการ ( 5.2-1-1) ท า
ใหเ้กดิเครือขา่ยการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง 
สถานศึกษา และชมุชน เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็
ในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตขา้ว และเสริมสร้างศักยภาพ
ของนิสิตท่ีมี่ส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพือ่การเปน็
นักวิทยาศาสตร์ด้านขา้ว 
5. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากกสารเคมีแบบครบวงจรด้วยระบบ
อนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าผักอนิทรีย์” ซ่ึงมี 
อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ เปน็
โครงการท่ีเกดิเครือขา่ยความร่วมมือ โครงการการจัด
การเกษตรอนิทรีย์สู่มาตรฐานผลผลิตระดับสากลและ
การจัดการตลาดในเรือนจ าน าร่อง  โดย  กระทรวง
ยุติธรรม (5.2-2-1) โครงการการพฒันาการเกษตรท่ี
ย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนรายย่อย  บา้นผา
คับ และบา้นผักเฮือก จังหวัด น่าน  โดย  ส านักงาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช)  
(5. 2-2-2) โครงการสามพรานโมเดล การจัด
การเกษตรอนิทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่ตลาด 
โครงการเกษตรอนิทรีย์บา้นแสนรักษ ์  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  และ
บริษทัไบโอ -อะกริจ ากดั  (5.2-2-3)  ซ่ึงโครงการ
บริการวิชาการแกสั่งคมของคณะเกษตรมีความ
เขม้แขง็ อนัเนื่องมาจากเกดิเครือขา่ยต้ังแต่ระดับ
ชมุชน กระทรวง ตลอดจนหน่วยงานเอกชนท่ีให้
ความมส าคัญกบัการแกไ้ขปญัหาทางด้านการเกษตร 
6. โครงการบริการวิชาการเร่ือง  “My Little Farm  
ปี 5 ปฏิบติัการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหวัใจ
เกษตร” ” มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ  (5.2-2-4)  ดังนี้  
สมาคมนิสิตเกา่คณะเกษตร 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
181 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ 
บริษทั อสมท ก าจัด (มหาชน) 
บริษทั อสีต์ เวสท์ ซีด 
บริษทั สยามคูโบต้าอตุสาหกรรม จ ากดั  
บริษทั ซาโกร (ประเทศไทย)  
บริษทั ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษทั กนัตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  3 

มีการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 

คณะเกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดยคณะ
เกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการทางวิชาการต่อสังคม ตามแบบประเมิน
โครงการบริการวิชาการ คณะเกษตร เพือ่น าผลท่ี
ได้มาสรุปวิเคราะหใ์นการจัดโครงการบริการวิชาการ
ท่ีจะเปน็การใหสั้งคมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป 
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” 
มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ  (5.2-1-1) มีการประเมินผลกระทบด้านการ
ใชป้ระโยชน์ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า เกษตรกรน าองค์ความรู้
ไปใชจ้นเกดิความมั่นใจ และเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ัง
ตัดในวงกว้าง และน าไปใชไ้ด้จริงสามารถสร้างผลงาน
ใหเ้ปน็ท่ีประจักษใ์นแวดวงการเกษตร 
2. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง เร่ือง  “การเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูกขา้ว
ปลอดภัยอย่างครบวงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น”  ของ ดร. 
แสงดาว เขาแกว้  (5.2-1-1)  สรุปผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการของเกษตรกผู้รับบริการ และ
การประเมินผลของนิสิตท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
(5.2-3-1) 
3. ภาควิชากฏีวิทยา มีการประเมินผลโครงการเกษตร
วิชาการ ประจ าป ี2557   โดยแสดงใหเ้หน็ว่าเปน็
โครงการท่ีได้รับความรู้จากค าปรึกษาและมีความพงึ
พอใจในภาพรวมการใหบ้ริการ ในระดับดีมาก และ
สามารถน าความรู้ทีได้ไปใชป้ระโยชน์ได้จริง และ
สามารถน าความรู้ไปถา่ยทอดใหแ้กผู้่อืน่ได้ในระดับดี 
(5.2-3-2) 
4. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี

5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร” 
 
5.2-3-1 สรุปผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการเร่ือง 
“การเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูก
ขา้วปลอดภัยอย่างครบวงจร
แบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์
ชาวบา้น”  
 
5.2-3-2 ผลสรุปการประเมิน
โครงการเกษตรวิชาการ 
ประจ าป ี2557 
 
5.2-3-3 แบบประเมินโครงการ 
ส่งเสริมศักยภาพการผลิต
พชืผักปลอดภัยจากกสารเคมี
แบบครบวงจรด้วยระบบ
อนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่า
สินค้าผักอนิทรีย์ ณ เรือนจ า
ชั่วคราวเขาระก า จังหวัดตาก 
 
5.2-3-4 แบบสรุปผลการ
ประเมินผลการใหบ้ริการ
วิชาการ “โครงการเกษตร
วิชาการ ป ี2557” (พชืสวน) 
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ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากกสารเคมีแบบครบวงจรด้วยระบบ
อนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าผักอนิทรีย์” ซ่ึงมี 
อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ ในทุกพืน้ท่ี
ท่ีจัดการอบรมมีผลประเมินของผู้เขา้รับการอบรม
(5.2-3-3) ท้ังในด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การไปใชป้ระโยชน์ เพือ่น าไปใชเ้ปน็แนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการในคร้ังถดัไป (5.2-1-1) 
5. ภาควิชาพชืสวน มีการประเมินผลกระทบของการ
ใหบ้ริการทางวิชาการต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ เชน่ “โครงการเกษตร
วิชาการของภาควิชาพชืสวน” ( 5.2-3-4) มีการ
ประเมินในหวัขอ้การได้รับความรู้และประโยชน์จาก
การเขา้ร่วมกจิกรรม ความสามารถในการน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใชป้ระโยชน์ ฯลฯ 

  4 

มีการน าผลการ
ประเมินในขอ้ 3    
ไปพฒันาระบบและ
กลไก หรือกจิกรรม
การใหบ้ริการทาง
วิชาการ 

คณะเกษตร มี การน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไป
พฒันาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการใหบ้ริการ
ทางวิชาการคณะมีการผลประเมินไปพฒันาเพือ่น าไป
ปรับระบบการใหบ้ริการในคร้ังถดัไป เพือ่ใหเ้กดิ
ขั้นตอนความเหมาะสมในการจัดบริการวิชาการคร้ัง
ถดัไปใหดี้ย่ิงขี้น  
1. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” 
มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ มีการน าผลประเมินจากโครงการน าร่อง ไป
ขยายผลในพืน้ท่ีใกล้เคียง เปน็การพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ต่อมาจึงได้หาทางขยายองค์ความรู้เร่ืองปุ๋ย
ส่ังตัดไปยังพืน้ท่ีอืน่ โดยได้รับทุนอดุหนุนการวิจัยเร่ือง 
“โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่
การพฒันาอาชพีเกษตรกรในอ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ” จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 
(5.2-4-1) การศึกษาวิจัยในดังกล่าวจะน าไปสู่การ
พฒันาระบบการใหบ้ริการและเพิม่คุณภาพการ
ใหบ้ริการได้ดีย่ิงขึ้น 
2. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “การเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วปลอดภัย
อย่างครบวงจรแบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์ชาวบา้น”  ของ อ.ดร. 
แสงดาว เขาแกว้  ผลการประเมินพบว่า เกษตรกร

5.2-4-1 เอกสารแสดงการ
อนุมัติโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่
การพฒันาอาชพีเกษตรกรใน
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ของ ดร. รุ่งโรจน์ 
พทัิกษด่์านธรรม 
 
5.2-4-2 สรุปผลการประเมนิ
โครงการบริการวิชาการเร่ือง 
“การเพิม่ความรู้เร่ืองการปลูก
ขา้วปลอดภัยอย่างครบวงจร
แบบบรูณาการร่วมระหว่าง
วิทยาศาสตร์เกษตรกบัปราชญ์
ชาวบา้น” 
 
5.2-4-3 ส าเนาแสดงการส่ง
ขอ้เสนอโครงการพฒันา
วิชาการเชงิวิจัยเร่ือง “การลด
ต้นทุนการผลิตขา้วด้วย
เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดบรูณาการ
ร่วมกบัเทคนิคการท านาแบบ
ชาวนาเงินล้าน”   
5.2-4-4 สรุปแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ โครงการบริการ
วิชาการความรู้ทางกฏีวิทยา 
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อยากใหม้ีการใหค้วามรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการจัดการ
ดิน ปุ๋ย น้ า โรค และแมลง (5.2-4-2) จึงได้น ามาใชใ้น
การเขยีนโครงการพฒันาวิชาการเชงิวิจัยเร่ือง “การ
ลดต้นทุนการผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดบรูณา
การร่วมกบัเทคนิคการท านาแบบชาวนาเงินล้าน”      
(5.2-4-3)  เพือ่การพฒันาประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้นการปลูกขา้วในคร้ังต่อไป ซ่ึงปจัจุบนัอยู่
ในระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  
3. โครงการบริการวิชาการความรู้ทางกฏีวิทยา สาธิต
วิชาการและคลินิกแมลง งานเกษตรแฟร์ ประจ าป ี
2556 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้เสนอว่า ควรมีแผ่นพบั
แจกเพือ่จะได้มีความรู้มากขึ้น (5.2-4- 4) ดังนั้นใน
โครงการเกษตรวิชาการ (เกษตรแฟร์) ประจ าป ี2557 
จึงได้จัดท าแผ่นพบัส าหรับแจกและโปสเตอร์ติดให้
ความรู้แกผู้่เขา้ร่วมโครงการ (5.2-4-5) 
4. โครงการเกษตรวิชาการ ป ี2556 โดยภาควิชาพชื
สวน มีการน าผลการประเมินในขอ้  3 ไปพฒันา
กจิกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ โดยน าสรุปความ
คิดเหน็ของเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป นิสิตและ
บคุลากรคณะเกษตร ท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม“โครงการ
เกษตรวิชาการ ป ี2556”(5.2-4-6)มาพฒันาใหเ้ปน็ 
“โครงการเกษตรวิชาการ ป ี 2557”(5.2-4-7) โดย
เน้นการเพิม่ความหลากหลายความรู้ทางวิชาการด้าน
พชืสวน 
5. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากกสารเคมีแบบครบวงจรด้วยระบบ
อนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าผักอนิทรีย์” ซ่ึงมี 
อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ มีการน าผล
การประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก  หรือ
กจิกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ   โดยโครงการ
บริการของคณาจารย์ในภาควิชาโรคพชืทุกโครงการ
ท าแบบประเมินการด าเนินการและสอบถามความ
ต้องการในด้านหวัขอ้การบริการวิชาการท่ีสนใจ และ
ได้มีการน าผลจากการท าแบบประเมินดังกล่าวมา
พฒันา/หรือจัดโครงการฝึกอบรมต่อยอด  โดย
โครงการท่ีชดัเจนในการต่อยอดคือ โครงการถา่ยทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพชืผักปลอดภัยจาก
สารเคมี แบบครบวงจรและสร้างเครือขา่ยธุรกจิชมุชน
และการจัดต้ังสหกรณ์แกผู้่ต้องขงัเรือนจ าชั่วคราวบน

สาธิตวิชาการและคลินิกแมลง 
งานเกษตรแฟร์ ประจ าป ี
2556 
 
5.2-4-5 ภาพถา่ยกจิกรรม
นิทรรศการและคลินิกแมลงใน
โครงการเกษตรวิชาการ ปี
2557 และแผ่นพบั 
 
 
5.2-4-6  แบบสรุปความ
คิดเหน็ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
“โครงการเกษตรวิชาการ ป ี
2556” 
 
5.2-4-7 โครงการเกษตร
วิชาการ ป ี2557 
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พืน้ฐานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึงได้รับ
งบประมาณด าเนินการจากกระทรวงยุติธรรม 
ปงีบประมาณ 2555-2556 (5.2-4-8) ซ่ึงมีการจัดท า
แบบประเมินและบบสอบถามผลการด าเนินโครงการ 
ซ่ึงจากการวิเคราะหส์ามารถน าผลมาพฒันา
กระบวนการบริการทางวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียน
การสอนและการวิจัย ได้ โดยการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนต่อเนื่องภายใต้ โครงการ การจัดการเกษตร
อนิทรีย์สู่มาตรฐานผลผลิตระดับสากลและการจัดการ
ตลาดในเรือนจ าน าร่อง ปงีบประมาณ 2557       
(5.2-4-8, 5.2-4-9และ 5.2-4-10 ) 

  5 

มีการพฒันาความรู้ท่ี
ได้จากการใหบ้ริการ
ทางวิชาการและ
ถา่ยทอดความรู้สู่
บคุลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คณะเกษตร มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้
บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากร
ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยน า
กระบวนการในการถา่ยทอดความรู้มาจัดท าเปน็คู่มือ 
ใหบ้คุคลากรภายใน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
1. คณะได้จัดท าฐานขอ้มูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะเพือ่อ านวยความสะดวกต่อการ
ติดต่อขอรับบริการวิชาการด้านต่างๆ ของบคุลากรท้ัง
ภายในและภายนอกคณะ ท้ังนี้ได้จัดท าในรูป
ฐานขอ้มูลความเชี่ยวชาญของบคุลากรในคณะผ่าน 
เว็บไซต์คณะเกษตร (5.2-5-1) และจัดท าเอกสาร
บรรณานุกรมผู้เชี่ยวชาญใหก้บับคุลากรท้ังภายในและ
ภายนอกคณะท่ีได้มาร่วมงานเกษตรวิชาการ ระหว่าง
วันท่ี 22-30 มีนาคม 2557 (5.2-5-2) 
2. โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” 
มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ (5.2-1-1) มีการจัดท าซีดี เร่ือง คลินิกดิน 
ปุ๋ยส่ังตัด ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
และจัดท าซีดีเพือ่แนะน าความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ 
ตลอดจนน าเสนอกจิกรรมผ่านรายการ ท่ัวแคว้นแดน
นนทรี ทางชอ่ง 9 อสมท.  และน าความรู้ท่ีได้จาการ
การบริการวิชาการจัดท า“ โครงการถอดบทเรียนองค์
ความรู้เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่การพฒันาอาชพีเกษตรกรใน
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” (5.2-4-1) ร่วมกบั
นิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการคือ น.ส. สุมนา เชื่อมนาคทอง 
เพือ่น าขอ้มูลเผยแผ่ในขา่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(5.2-5-3) 
3. โครงการบริการวิชาการผ่านรายการโทรทัศน์ 
“ทริคเกษตร” ซ่ึงมี ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกลุ เปน็

5.2-5-1 เว็บไซต์คณะเกษตร 
 
5.2-5-2 เอกสารแจกฟรี 
บรรณานุกรมย่อ ผู้เชี่ยวชาญ 
ทางสาขาเกษตรศาสตร์ 
 
5.2-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 2556 
  
5.2-4-1 เอกสารแสดงการ
อนุมัติโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้เร่ืองปุ๋ยส่ังตัดเพือ่
การพฒันาอาชพีเกษตรกรใน
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  
 
5.2-5-3 การเผยแผ่ขอ้มูล
เกีย่วกบัการศึกษาของ น.ส. 
สุมนา เชื่อมนาคทองในขา่ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
5.2-5-4 คู่มือเทคโนโลยีการ
ผลิตพชืผักปลอดสารเคมีอย่าง
มีมาตรฐาน และแนวทางการ
จัดการบริหารตลาดผลิตผล
พชืผักอนิทรีย์ 
 
5.2-4-8 โครงการ การจัด
การเกษตรอนิทรีย์สู่มาตรฐาน
ผลผลิตระดับสากลและการ
จัดการตลาดในเรือนจ าน าร่อง 
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หวัหน้าโครงการ (5.2-1-1) เปน็โครงการเพือ่การ
บริการวิชาการและถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร โดย
น าเสนอองค์ความรู้ เกษตรกบัวิทยาศาสตร์ ใหเ้ปน็ท่ี
รู้จักและเปน็ตัวอย่างในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรท่ีดี ได้น าเสนอสาระความรู้ด้านการเกษตร 
จ านวน 40 เร่ือง ผ่านรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ 
Farm Channel 
4. โครงการบริการวิชาการผ่านรายการโทรทัศน์ “My 
Little Farm ป ี5 ปฏิบติัการค้นหาสุดยอด “เด็กไทย
หวัใจเกษตร”” ซ่ึงมี ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกลุ 
เปน็หวัหน้าโครงการ  (5.2-1-1)  ส่งเสริมใหเ้กดิ
กระบวนการถา่ยทอดความรู้ใหก้บัลูกหลานเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะด้าน
การเกษตรเชงิบรูณาการ ผ่านรายการ My Little 
Farm  สถานีโทรทัศน์ Farm Channel , Hi-light ใน
รายการคนไทยหวัใจเกษตรทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี และเว็บไซต์ 
www.farmchannelthailand.com 
5. โครงการบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากกสารเคมีแบบครบวงจรด้วยระบบ
อนิทรีย์ไอซีเอม็เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าผักอนิทรีย์” ซ่ึงมี 
อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม เปน็หวัหน้าโครงการ   มีการ
พฒันาความรู้ท่ีได้จากการใหบ้ริการทางวิชาการและ
ถา่ยทอดความรู้สู่บคุลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่
สู่สาธารณชน ขอ้มูลจากการจัดอบรมของโครงการ
บริการวิชาการน ามาสกดัเขยีนบทความ การจัดท า
ต ารา และเสนอผ่า นส่ือสาธารณะ ได้แกโ่ครงการ   
การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพชืผัก
ปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและสร้าง
เครือขา่ยธุรกจิชมุชนและการจัดต้ังสหกรณ์ชมุชนแก่
ผู้ต้องขงัเรือนจ าชั่วคราวบนพืน้ฐานตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เปน็โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม โดย ดร. สุพจน์ กาเซ็ม ได้จัดท า
คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพชืผักปลอดสารเคมีอย่างมี
มาตรฐานและแนวทางการจัดการบริหารผลผลิต
พชืผักอนิทรีย์ ท่ีจะมีการจัดพมิพเ์ผยแพร่ต่อไป    
(5.2-5- 4) และใชต่้อเนื่องในโครงการ การจัด
การเกษตรอนิทรีย์สู่มาตรฐานผลผลิตระดับสากลและ
การจัดการตลาดในเรือนจ าน าร่อง ปงีบประมาณ 

ปงีบประมาณ 2557 

http://www.farmchannelthailand.com/
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2557  (5.2-4-8) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ
การวจัิย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชบ้ญัญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) รวม 3 ปี 

2554 2555 2556 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใชพ้ฒันาการ

เรียนการสอน 
22 16 13 51 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใชพ้ฒันาการวิจัย 7 2 7 16 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใชพ้ฒันาท้ังใน

ส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 
2 37 24 63 

4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 56 62 52 170 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใชพ้ฒันาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
55.36 59.68 46.15 161.19 

6 คะแนนท่ีได้ 5
30
55.36

 = 

9.226 

5
30
59.68

  

=9.95 

5
30
46.15

  

= 7.69 
5

90
161.19

   

= 8.96           
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 59.68 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 53.68 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 46.15 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชน
หรือองค์กร 

การด าเนินงานโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่
จัดต้ังศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ยชมุชน บริษทัไออาร์
พซีี จ ากดั (มหาชน) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทุก
ขั้นตอนจะน าการใชแ้นวทางและวิธีการแบบมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยในขั้นแรกจะมีการส ารวจ
ชั้นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่เรียนรู้และเขา้ใจชมุชนในทุก
มิติท่ีเปน็ไปได้ และเพือ่ใหท้ราบถงึปญัหาและความ
จ าเปน็ของชมุชนในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ล าดัง
ความส าคัญ สาเหตุ และผลกระทบของปญัหาเพือ่เปน็
แนวทางในการบริการวิชาการ หลังจากท่ีมีการ
ด าเนินการในปท่ีี 1 จะมีการด าเนินการประเมินผล
โครงการและจัดท าเปน็ร่างรายงานความกา้วหน้าฉบบัท่ี 
1 (9-1-1) ซ่ึงจะแสดงถงึผลการด าเนินงานและแนวทาง
ในการแกไ้ขปญัหาของกจิกรรมท่ีเกดิขึ้น จากผลการ
ประเมินโครงการท าใหต้้องมีการพฒันาปรับปรุงกจิกรรม
การใหบ้ริการวิชาการในปท่ีี 2 ยกตัวอย่างเชน่ กจิกรรม
คลิกนิกเกษตรในการด าเนินการปท่ีี 1 จัดคลิกนิกเกษตร
แบบประจ าท่ีท าการชั่วคราว แต่จากการประเมินการ
ด าเนินการในปท่ีี 1 พบว่าการจัดคลินิกเกษตรในวัน เวลา 
และสถานท่ีเดียวกนัมีการจัดการฝึกอบรมเพือ่ถา่ยทอด
เทคโนโลยีจึงท าใหม้ีผู้มาขอรับบริการน้อย ในปท่ีี 2 จึง
เปล่ียนกระบวนการเปน็จัดคลินิกเกษตรสัญจรและตรวจ
เย่ียมแปลงเกษตรกร (9-1-2, 9.1-1-3) 

9-1-1 รายงานความกา้วหน้า 
ฉบบัท่ี 1 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพือ่จัดต้ัง
ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ย
ชมุชน บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั 
(มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
9-1-2 รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการเพือ่จัดต้ังศูนย์วิจัย
การเกษตรเครือขา่ยชมุชน 
บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั 
(มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

9-1-3 บทสรุปผู้บริหารใน
รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการเพือ่จัดต้ังศูนย์วิจัย
การเกษตรเครือขา่ยชมุชน 
บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั 
(มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

  2 

บรรลุเปา้หมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

คณะเกษตรมีผลการด าเนินงานบริการวิชาการการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตร  ท่ี
ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจเขา้รับการอบรม 
บรรลุแผนท่ีวางไว้ร้อยละ 100 เนื่องจากสามารถด าเนิน
กจิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม ความต้องการ
ของกลุ่มชมุชน จึงส่งผลใหค้ณะเกษตรได้รับความเชื่อถอื

9-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 
2556 
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และไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานท่ีเปน็เครือขา่ยและหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 
ส่งผลใหม้ีงานบริการวิชาการต่อเนื่องในปต่ีอมา  ดัง
โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการ
เกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.
รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ (9-1-1)  
มีเกษตรกรเขา้ร่วมจ านวน 98 คน มากกว่าเปา้หมายท่ีต้ัง
ไว้ 38 คน  

  3 

ชมุชนหรือองค์กรมี
ผู้น าหรือสมาชกิท่ีมี
การเรียนรู้และ
ด าเนินกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการบริการวิชาการของคณะเกษตรเปน็โครงการท่ี
ท าใหเ้กษตรกรมีการเรียนรู้และด าเนินกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังเหน็ได้จาก โครงการ บริการวิชาการ และ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระ
ดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็
หวัหน้าโครงการ  ปัจจุบันเกษตรกรผู้น าท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมได้น าความรู้ไปปฏบิติัจนเกดิความมั่นใจใน
เทคโนโลยี และเร่ิมเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ังตัดในวงกว้าง  
และสามารถสร้างเครือขา่ยสนับสนุนการสร้างผลงานท่ี
เปน็ชื่อเสียงของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 
2556 

  4 

ชมุชนหรือองค์กร
สร้างกลไกท่ีมีการ
พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 
โดยคงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชมุชน
หรือองค์กร 

โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการ
เกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.
รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ (9-1-1)  
เปน็โครงการมีการบรูณาการร่วมกนัระหว่างองค์ความรู้
ใหม่ และความรู้จากภมูิปญัญาเดิมร่วมกนัเพือ่
ประสิทธิภาพในด้านการผลิต น าไปสู่การบรูณาการด้าน
การเรียนการสอน ในด้านการพฒันาเนื้อหารายวิชาท่ี
นับว่าเปน็การน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานกบัภูมิ
ปญัญาแบบด้ังเดิมของชมุชนนั้นๆ  

9-1-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการบริการวิชาการ 
2556 
 

  5 

มีผลกระทบท่ีเกดิ
ประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือ
ชมุชน/องค์กรมี
ความเขม้แขง็ 

จากการด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือ่
จัดต้ังศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ยชมุชน บริษทั  ไออาร์
พซีี จ ากดั (มหาชน) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้
เกดิงานสร้างความเขม้แขง็เครือขา่ยชมุชน โดยมีการ
พฒันาต่อยอดใหเ้กดิเครือขา่ยการเรียนรู้ชมุชนโดยมีการ
ด าเนินการก าหนดกจิกรรมการมีส่วนร่วมในการพฒันา
งานวิจัยการเกษตรร่วมกบันักวิชาการ และสร้าง
เกษตรกรผู้น าใหเ้ปน็หน่วยสาธิต วิจัย และพฒันาการ
เกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยนักวิชาการท างานวิจัยร่วม
เกษตรกร (9-5-1) 

9-5-1 ผลการด าเนินงาน
สร้างความเขม้แขง็เครือขา่ย
ชมุชน ใน รายงานวิจัยฉบบั
สมบรูณ์โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพือ่จัดต้ัง
ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ย
ชมุชน บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั 
(มหาชน) – มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์)  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่18.1 
ผลการช้ีน า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4-5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

มีการท างานอย่างเปน็ระบบ  ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  
ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการด าเนินการดังนี ้
คณะเกษตรมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
มาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2551 ตลอดการด าเนินงานท่ีผ่าน
มา ได้รับความร่วมมือเปน็อย่างดี และมีการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือทุกระดับท้ังจากหน่วยงาน
ภายใน ภายนอกคณะในระดับชมุชน ภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน เพือ่สร้างศักยภาพใน
ทางด้านเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการ ใหแ้ก่
เกษตรกร มีการส ารวจความต้องการ หรือการขอ
ความอนุเคราะหจ์ากชมุชน กลุ่มเกษตรกร และ
บคุลากรทางด้านการเกษตร ตลอดจนผลการ
ประเมินของการจัดบริการวิชาการถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรท่ีต้องการใหค้ณะ
เกษตรจัดโครงการบริการวิชาการอกีคร้ัง เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรใหดี้
ย่ิงขึ้น และน าผลการส ารวจมาใชใ้นการวางแผน
ใหบ้ริการด้านวิชาการของคณะเกษตร ผลการ
ด าเนินงานท้ังในส่วนของการสร้างเครือขา่ยและ
การส ารวจความต้องการจ าเปน็ ท าใหค้ณะเกษตร
มีโครงการบริการวิชาการเกดิขึ้นเปน็จ านวนมาก
และเปน็โครงการท่ีด าเนินการต่อเนื่องตลอดมา 
อกีท้ังคณะได้รับการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ ซ่ึงได้มีการปรึกษาระดับผู้บริหาร
และผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง จนสามารถสร้างโครงการบริการ
วิชาการใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เหล่านี ้ได้แก ่ 
ดังจะเหน็ได้จากโครงการดังต่อไปนี้  โครงการ
บริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง 
“โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบส
สัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็
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หวัหน้าโครงการ ( 18.1-1) เปน็โครงการใน
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิ
พลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องในหวัขอ้ “ปุ๋ยแบบส่ัง
ตัด” เปน็โครงการท่ีมีการวางแผนการใหบ้ริการ  
ป ี2554 คณะวิทยากร ภายใต้การสนับสนุนจาก
มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิพลังนิเวศและชมุชน ส านัก
ประสานงานการวิจัยและพฒันาเชงิพืน้ท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบางระก าและโครงการ “ปุ๋ยส่ังตัด” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ทดลองใช้
กระบวนการปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมผ่านเวที
เรียนรู้ในพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการพระดาบส
สัญจร เพือ่สนับสนุนการพฒันาชาวนาตามความ
ประสงค์ของผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณุโลก ในพืน้ท่ี
ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า ท าใหเ้กดิ
ต้นแบบการเสริมสร้างขดีความสามารถของ
เกษตรกร การฝึกอบรมในเชงิลึก และบรูณาการ
จึงมีความจ าเปน็มาก จึงท าใหเ้กษตรกรท่ีสนใจ
ต้องการองค์ความรู้ทางด้านนี้เพิม่มากขึ้น 
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบติั (D) มีการด าเนินการ
ดังนี ้
โครงการฯ พบชาวนาต้นแบบท่ีเอือ้ต่อการขยาย
ผลการใชเ้ทคโนโลยี องค์ความรู้นั้นถกูน ามาใชใ้น
การซ่ึงถา่ยทอดเทคโนโลยี “ปุ๋ยส่ังตัด” ส าหรับ
ขา้วในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ป ี2555 
โครงการพระดาบสสัญจรได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“ปุ๋ยส่ังตัด” ร่วมกนักบัเทศบาลต าบลยางตลาด 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C)  
มีการด าเนินการดังนี ้
ปจัจุบนัเกษตรกรผู้น าท่ีผ่านการฝึกอบรมได้น า
ความรู้ไปปฏบิติัจนเกดิความมั่นใจในเทคโนโลยี 
และเร่ิมเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ังตัดในวงกว้าง 
เกษตรกรผู้เขา้รับการอบรมได้ฝึกปฏบิติัด้วย
ตัวอย่างจริง โดยผู้จัดการฝึกอบรมได้ก าหนด
หวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตรงกบัตามความต้องการ
เรียนรู้ของเกษตรกรอย่างแท้จริง  การมีต้นแบบ
การสร้างคลินิกดิน –ปุ๋ยส่ังตัด ท าใหม้ีพืน้ท่ีการใช้
ปุ๋ยส่ังตัดอย่างแพร่หลาย โดยมีรายงานการวิจัย
พืน้ท่ีเปา้หมายท่ีมีการใชปุ้๋ยส่ังตัด 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
194 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
ขั้นตอนการน าผลไปพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (A) มีการด าเนินการดังนี ้

จากผลการประเมินระดับความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ พบว่าผู้เขา้ร่วมโครงการมีความ
พงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโดยมีความ
พงึพอใจในล าดับแรก คือ การน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช ้รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
วิทยากร และความรู้ท่ีได้รับในการอบรมตามล าดับ 
รวมท้ังได้ใหข้อ้เสนอแนะด้านการจัดกจิกรรมแบบนี้
กอ่ใหเ้กดิประโยชน์และสามารถน าไปปรับใชไ้ด้จริง 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถา่ยทอดใหแ้ก่
เกษตรกรท่านอืน่ได้ โดยผู้เขา้ร่วมโครงการมีความ
ต้องการใหม้ีการอบรมท่ีเปน็ประโยชน์อย่าง
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ขอ้เสนอแนะ
จะน าไปสู่การพฒันาการใหบ้ริการวิชาการใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนเปน็ก าลังใจท่ีดีในการ
ใหบ้ริการเพือ่สังคม 

  2 

บรรลุเปา้หมายตามแผน
ประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

คณะเกษตรมีผลการด าเนินงานบริการวิชาการการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตร
ท่ีผ่านมา มีกลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจเขา้รับ    
การอบรม บรรลุแผนท่ีวางไว้ร้อยละ  100 
เนื่องจากสามารถด าเนินกจิกรรมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรง ตาม ความต้องการของกลุ่ม
ชมุชน จึงส่งผลใหค้ณะเกษตรได้รับความเชื่อถอื
และไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานท่ีเปน็เครือขา่ยและหน่วยงานอืน่ๆ ท่ี
เกีย่วขอ้ง ส่งผลใหม้ีงานบริการวิชาการต่อเนื่องใน
ปต่ีอมา ดังโครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระ
ดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม 
เปน็หวัหน้าโครงการ มีเกษตรกรเขา้ร่วมจ านวน 98 
คน มากกว่าเปา้หมายท่ีต้ังไว้ 38 คน (18.1-1) 

18.1-1 รายงานฉบบั
สมบรูณ์โครงการบริการ
วิชาการ 2556 
 

  3 

มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คนในสถาบนั 

โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบส
สัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็
หวัหน้าโครงการ (18.1-1) เปน็โครงการท่ีด าเนิน

18.1-1 รายงานฉบบั
สมบรูณ์โครงการบริการ
วิชาการ 2556 
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ร่วมกบัมูลนิธิพระดาบสสัญจร ซ่ึงเปน็โครงการใน
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั    
ภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องในหวัขอ้  “ปุ๋ยแบบ
ส่ังตัด” ซ่ึงอาจารย์ได้น าองค์ความรู้ต่างๆ มา
ประกอบการเรียนในวิชาการพฒันาทรัพยากรดิน
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  การมีส่วนร่วมในการ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

  4 

มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 

โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบส
สัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็
หวัหน้าโครงการ จัดท าวีซีดี เร่ือง ปุ๋ยส่ังตัด 
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระ
ราชนิี และ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยการสนับสนุน
ภารกจิของโครงการพระดาบสสัญจรด้วยการสร้าง
ต้นแบบการพฒันาชมุชนเกษตรกรรม  และได้มี
โอกาสทูลถวายแผ่นซีดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
(18.1-1) 

18.1-1 รายงานฉบบั
สมบรูณ์โครงการบริการ
วิชาการ 2556 
 

  5 

ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

โครงการปุ๋ยส่ังตัด เปน็โครงการเปน็ผลงานท่ีสร้าง
ชื่อเสียงใหก้บัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถอื
ว่าเปน็แนวปฏิบติัทางด้านการเกษตรท่ีมี
ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการเกษตรไทย (18.1-5) 

18.1-5 รางวัลโครงการ
ปุ๋ยส่ังตัด 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

    
 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่18.2 
ผลการช้ีน า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยูดี่ของชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4-5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 1 

มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

มีการท างานอย่างเปน็ระบบ  ตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  
ขั้นตอนการวางแผน ( P) มีการด าเนินการ
ดังนี ้
คณะเกษตรมีการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการมาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2551 ตลอดการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา ได้รับความร่วมมือเปน็
อย่างดี และ มีการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือทุกระดับท้ังจาก หน่วยงานภายใน 
ภายนอกคณะในระดับชมุชน ภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน เพือ่สร้างศักยภาพใน
ทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ ใหแ้ก่
เกษตรกร มีการส ารวจความต้องการ หรือ
การขอความอนุเคราะหจ์ากชมุชน กลุ่ม
เกษตรกร และบคุลากรทางด้านการเกษตร 
ตลอดจนผลการประเมินของการจัดบริการ
วิชาการถา่ยทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรท่ีต้องการใหค้ณะเกษตรจัด
โครงการบริการวิชาการอกีคร้ัง เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรใหดี้ย่ิงขึ้น และน าผลการส ารวจมาใช้
ในการวางแผนใหบ้ริการด้านวิชาการของ
คณะเกษตร ผลการด าเนินงานท้ังในส่วน
ของการสร้างเครือขา่ยและการส ารวจความ
ต้องการจ าเปน็ ท าใหค้ณะเกษตรมีโครงการ
บริการวิชาการเกดิขึ้นเปน็จ านวนมากและ
เปน็โครงการท่ีด าเนินการต่อเนื่องตลอดมา 
อกีท้ังคณะได้รับการประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอกต่างๆ ซ่ึงได้มีการปรึกษา
ระดับผู้บริหารและผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง จนสามารถ
สร้างโครงการบริการวิชาการใหก้บั
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี ้ได้แก ่ 

18.2-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
บริการวิชาการ 2556 
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ดังจะเหน็ได้จากโครงการดังต่อไปนี้  
โครงการบริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการ
เกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร” มี 
อ.ดร.รุ่งโรจน์ พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้า
โครงการ (18.2-1) ซ่ึงเปน็โครงการใน
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องใน
หวัขอ้“ปุ๋ยแบบส่ังตัด” เปน็โครงการท่ีมีการ
วางแผนการใหบ้ริการ  ป ี2554 คณะ
วิทยากร ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิ
พระดาบส มูลนิธิพลังนิเวศและชมุชน 
ส านักประสานงานการวิจัยและพฒันาเชงิ
พืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก าและ
โครงการ “ปุ๋ยส่ังตัด” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ได้ทดลองใช้
กระบวนการปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมผ่าน
เวทีเรียนรู้ในพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการ
พระดาบสสัญจร เพือ่สนับสนุนการพฒันา
ชาวนาตามความประสงค์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดพษิณุโลก ในพืน้ท่ีต าบลหนองกลุา 
อ าเภอบางระก า ท าใหเ้กดิต้นแบบการ
เสริมสร้างขดีความสามารถของเกษตรกร  
การฝึกอบรมในเชงิลึก และบรูณาการจึงมี
ความจ าเปน็มาก จึงท าใหเ้กษตรกรท่ีสนใจ
ต้องการองค์ความรู้ทางด้านนี้เพิม่มากขึ้น 
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบติั ( D) มีการ
ด าเนินการดังนี ้
โครงการฯ พบชาวนาต้นแบบท่ีเอือ้ต่อการ
ขยายผลการใชเ้ทคโนโลยี องค์ความรู้นั้นถกู
น ามาใชใ้นการซ่ึงถา่ยทอดเทคโนโลยี “ปุ๋ย
ส่ังตัด” ส าหรับขา้วในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ป ี2555 โครงการ
พระดาบสสัญจรได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“ปุ๋ยส่ังตัด” ร่วมกนักบัเทศบาลต าบลยาง
ตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C)  
มีการด าเนินการดังนี ้
ปจัจุบนัเกษตรกรผู้น าท่ีผ่านการฝึกอบรมได้
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น าความรู้ไปปฏบิติัจนเกดิความมั่นใจใน
เทคโนโลยี และเร่ิมเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ัง
ตัดในวงกว้าง 
เกษตรกรผู้เขา้รับการอบรมได้ฝึกปฏบิติัด้วย
ตัวอย่างจริง โดยผู้จัดการฝึกอบรมได้
ก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรมท่ีตรงกบัตาม
ความต้องการเรียนรู้ของเกษตรกรอย่าง
แท้จริง การมีต้นแบบการสร้างคลินิกดิน –
ปุ๋ยส่ังตัด ท าใหม้ีพืน้ท่ีการใชปุ้๋ยส่ังตัดอย่าง
แพร่หลาย โดยมีรายงานการวิจัยพืน้ท่ี
เปา้หมายท่ีมีการใชปุ้๋ยส่ังตัด 
ขั้นตอนการน าผลไปพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (A) มีการด าเนินการดังนี ้

จากผลการประเมินระดับความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ พบว่าผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีความพงึพอใจในล าดับแรก คือ การน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช ้รองลงมา คือ 
ความเหมาะสมของวิทยากร และความรู้ท่ี
ได้รับในการอบรมตามล าดับ รวมท้ังได้ให้
ขอ้เสนอแนะด้านการจัดกจิกรรมแบบนี้
กอ่ใหเ้กดิประโยชน์และสามารถน าไปปรับ
ใชไ้ด้จริง และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ถา่ยทอดใหแ้กเ่กษตรกรท่านอืน่ได้ โดย
ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความต้องการใหม้ีการ
อบรมท่ีเปน็ประโยชน์อย่างโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ขอ้เสนอแนะจะน าไปสู่
การพฒันาการใหบ้ริการวิชาการใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนเปน็ก าลังใจท่ีดี
ในการใหบ้ริการเพือ่สังคม 

 
 2 

บรรลุเปา้หมายตาม
แผนประจ าปไีม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

คณะเกษตรมีผลการด าเนินงานบริการ
วิชาการการถา่ยทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรของคณะเกษตรท่ีผ่านมา มีกลุ่ม
เกษตรกร หรือผู้สนใจเขา้รับการอบรม 
บรรลุแผนท่ีวางไว้ร้อยละ 100 เนื่องจาก
สามารถด าเนินกจิกรรมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรง ตาม ความต้องการของ
กลุ่มชมุชน  จึงส่งผลให้ คณะเกษตรได้รับ
ความเชื่อถอืและไว้วางใจในคุณภาพของการ

18.2-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
บริการวิชาการ 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

บริการวิชาการจากหน่วยงานท่ีเปน็เครือขา่ย
และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ส่งผลใหม้ี
งานบริการวิชาการต่อเนื่องในปต่ีอมา  ดัง
โครงการ บริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ 
พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ มี
เกษตรกรเขา้ร่วมจ านวน 98 คน มากกว่า
เปา้หมายท่ีต้ังไว้ 38 คน (18.2-1) 

  3 

มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อคนในชมุชน 

โครงการ บริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ 
พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ ท าให้
เกษตรกรผู้น าท่ีผ่านการฝึกอบรมได้น า
ความรู้ไปปฏบิติัจนเกดิความมั่นใจใน
เทคโนโลยี และเร่ิมเผยแพร่ผลการใชปุ้๋ยส่ัง
ตัดในวงกว้าง (18.2-1) 

18.2-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
บริการวิชาการ 2556 

 

 
 4 

มีผลกระทบท่ีเกดิ
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชมุชนหรือ
สังคม 

โครงการ บริการวิชาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เร่ือง “โครงการเกษตรสืบสาน
โครงการพระดาบสสัญจร” มี อ.ดร.รุ่งโรจน์ 
พทัิกษด่์านธรรม เปน็หวัหน้าโครงการ สร้าง
ผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชมุชนคือการมีต้นแบบการสร้างคลินิกดิน 
–ปุ๋ยส่ังตัด ท าใหม้ีพืน้ท่ีการใชปุ้๋ยส่ังตัดอย่าง
แพร่หลาย โดยมีรายงานการวิจัยพืน้ท่ี
เปา้หมายท่ีมีการใชปุ้๋ยส่ังตัด เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมท่ีเพิม่ความรู้ท้ัง
ชดุเทคโนโลยีในเชงิลึกและด้านกว้างแบบ
บรูณาการ (18.2-1) 

18.2-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
บริการวิชาการ 2556 
 

  5 

ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

โครงการปุ๋ยส่ังตัด เปน็โครงการเปน็ผลงานท่ี
สร้างชื่อเสียงใหก้บั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถอืว่าเปน็
แนวปฏิบติัทางด้านการเกษตรท่ีมี
ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการเกษตรไทย 
(18.2-5) 

18.2-5 รางวัลโครงการปุ๋ยส่ังตัด 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

4 ขอ้ 4 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

4 ขอ้    
 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
 

  ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิ
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.67  ผลประเมนิได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา
, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทนิ 2555) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม
การ 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม 

            5.00 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ขอ้ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ้ 5 5 5 4 5.0
0 

4.00   

11 
(สมศ.) 

การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ้ 5 5 5 5 5.0
0 

5.00   
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ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด าเนินการตามระบบ
ท่ีก าหนด 

คณะเกษตรมีการจัดการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเปน็ระบบและ   
มีกลไกในการด าเนินงานอย่างชดัเจน    
โดยมีการก าหนดนโยบาย แผน (6.1-1-1) 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการด าเนินงาน 
แบง่งานแต่ละฝ่าย (6.1-1-2) ตลอดจน
จัดท างบประมาณในแต่ละโครงการ 
ก าหนดตัวชี้วัดท่ีชดัเจน มีการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหบ้คุลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม (6.1-1-3) 

6.1-1-1 แผนการด าเนินการโครงการ
ประจ าปฝ่ีายกจิการพเิศษ คณะเกษตร 
 
6.1-1-2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการประจ าปฝ่ีายกจิการ
พเิศษ คณะเกษตร 

6.1-1-3 เอกสารประชาสัมพนัธ์การเขา้
ร่วมโครงการประจ าปฝ่ีายกจิการพเิศษ 

  2 

มีการบรูณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอนและกจิกรรม
นิสิต 

1. คณะเกษตรสนับสนุนมีการบรูณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา้
กบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต 
เชน่ 
1) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ผลิตขา้ว ( 6.1-2-1) ซ่ึงใหค้วามรู้เกีย่ว
กบัขา้ว อาทิ ขา้วเปน็พชือาหารท่ีส าคัญท้ัง
ในด้านสังคมและเศรษฐกจิ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การผลิต และการใช้
ประโยชน์ในด้านของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังสอนใหน้ิสิตฝึก
ปฏิบติัเกีย่วกบัวิธีปลูกขา้ว ระยะการ
เจริญเติบโตของขา้ว การสีและแปรรูป  
การเพิม่มูลค่าและการพฒันาผลผลิตภัณฑ์
จากขา้ว ตลอดจนการส่งเสริมและถา่ยทอด
เทคโนโลยีขา้วสู่ชมุชน ท าใหเ้กดิการ
ถา่ยทอดความรู้ด้านขา้ว ส่งผลให้ นิสิต
สามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริงใน

6.1-2-1 มคอ. และเอกสารประมวลการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การผลิตขา้ว 
 
6.1-2-2 โครงการชวนน้องปลูกขา้ว 
ส านึกวัฒนธรรมการท านา คว้าเคียว
เกีย่วขา้ว ประจ าป ี2556 
 
6.1-2-3 รายวิชาการผลิตขนมไทย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กจิกรรมของสโมสรนิสิต คณะเกษตร เชน่ 
โครงการชวนน้องปลูกขา้ว ส านึก
วัฒนธรรมการท านา คว้าเคียวเกีย่วขา้ว 
ประจ าป ี2556 (6.1-2-2) และ 
วิชาการผลิตขนมไทย (6.1-2- 3) ซ่ึงเปน็
วิชาท่ีท าใหน้ิสิตเกดิความรู้ความเขา้ใจ
ประวัติ วัฒนธรรมความเปน็ไปเปน็มาของ
ขนมไทย เพือ่ใหน้ิสิตได้รับรู้ถงึเส้นทางการ
พฒันาของขนมไทย ผ่านกาลเวลาจากอดีต
จนถงึปจัจุบนั ไปจนถงึความสัมพนัธ์ของ
ขนมไทยกบัขนบธรรมเนียมประเพณี 
เพือ่ใหค้นรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และอนุรักษข์นม
ไทยสืบต่อไป ซ่ึงถอืเปน็กจิกรรมท่ีมีการ  
บรูณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเขา้กบักจิกรรมเสริมหลักสูตร  
และมีการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเขา้กบัการเรียน    
การสอนและกจิกรรมนิสิต 

  3 

มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะเกษตรมีความร่วมมือทางวิชาการกบั
บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั(มหาชน) ในการ
ท างานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้
โครงการ “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ย
ชมุชน บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยคณะ
เกษตร จะศึกษาวิเคราะหป์ญัหา โดยมี
กระบวนการเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ใหก้บัชมุชนภาคการเกษตรท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาการ
เกษตรและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
โดยมีการด าเนินงานท้ังวิจัยและงาน
ถา่ยทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ จาก
การด าเนินงานได้มีการประเมินประโยชน์
และผลกระทบของการใหบ้ริการวิชาการ
สามารถยกตัวอย่างดังนี้  การเพิม่มูลค่า
ผลผลิตในการปลูกมังคุดจากการวิเคราะห์
ผลผลิตต่อต้นเปรียบเทียบวิธีการจัดการ
สวนของเกษตรกบัการจัดการสวนตาม
ค าแนะน าจากคณาจารย์ พบว่า การจัดการ
สวนตามค าแนะน าจากคณาจารย์ให้
ผลผลิตมังคุดสูงกว่าแบบเกษตรกรและใช้
ต้นทุนปุ๋ยน้อยกว่าแบบเดิมท่ีเกษตรกรใช ้

5.2-3-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่จัดต้ัง
ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ยชมุชน 
บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ส าหรับงานสร้างความเขม้แขง็เครือขา่ย
ชมุชนได้มีการประเมินโครงการตามหวัขอ้
ดังนี้ การเขา้ร่วมกจิกรรมท่ีโครงการ ฯ ได้
จัดขึ้น และประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ การ
น าประสบการณ์การเรียนรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมไปปรับใช ้ความพงึพอใจของ
เกษตรกรต่อการได้เขา้ร่วมกจิกรรมของ
โครงการฯ การประเมินของเกษตรกรต่อ
การไม่ได้เขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการ ฯ 
ของเพือ่นเกษตรกร ความเหน็ของ
เกษตรกรต่อการการสนับสนุนเงินทุนของ
บริษทั ฯ ในการด าเนินกจิกรรมโครงการ 
และ ความเหน็ของเกษตรกรต่อกจิกรรม
ตามโครงการ ฯ ท่ีสมควรด าเนินการใน
อนาคต 

  4 

มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณา
การงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอน
และกจิกรรมนิสิต 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือ่
จัดต้ังศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ยชมุชน 
บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีระยะเวลา
การด าเนินงานโครงการ 2 ป ีซ่ึงในปท่ีี 1 
ได้มีการประเมินการด าเนินงานและการ
บริหารโครงการและจากผลการประเมิน
โครงการท าใหต้้องมีการพฒันาปรับปรุง
กจิกรรมการใหบ้ริการวิชาการในปท่ีี 2 
ยกตัวอย่างเชน่ กจิกรรมคลิกนิกเกษตรใน
การด าเนินการปท่ีี 1 จัดคลิกนิกเกษตร
แบบประจ าท่ีท าการชั่วคราว แต่จากการ
ประเมินการด าเนินการในปท่ีี 1 พบว่าการ
จัดคลินิกเกษตรในวัน เวลา และสถานท่ี
เดียวกนัมีการจัดการฝึกอบรมเพือ่ถา่ยทอด
เทคโนโลยีจึงท าใหม้ีผู้มาขอรับบริการน้อย 
ในปท่ีี 2 จึงเปล่ียนกระบวนการเปน็จัด
คลินิกเกษตรสัญจรและตรวจเย่ียมแปลง
เกษตรกร  (5.2-4-1) 

5.2-4-1 รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
บทท่ี 2 ยุทธศาสตร์  แผนงาน  และ
กจิกรรมของโครงการ ในรายงานฉบบั
สมบรูณ์ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่
จัดต้ังศูนย์วิจัยการเกษตรเครือขา่ย
ชมุชน บริษทัไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  5 

มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบรูณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอนและกจิกรรม
นิสิต 

คณะเกษตรได้เผยแพร่ผลงานและรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์โครงการบริการวิชาการ 
IRPC-KU ในเวปไซค์คณะเกษตร URL : 
http://www.agr.ku.ac.th/0253php/se
rvice/56irpc.pdf และมีการเผยแพร่
เอกสารทางวิชาการท่ีได้จากการบริการ
วิชาการในเวปไซค์คณะเกษตรอกีด้วย 

5.2-5-1 เว็บไซต์คณะเกษตร 
เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ ฯ  
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ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่ 
-การเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วย
วิธีการจัดการสวนท่ีดี 5.2-5-1 (1) 
-การเพิม่มูลค่าลูกทุเรียนขนาดเล็กด้วยการ
ผลิต Bio-Char 5.2-5-1 (2) 
-การแพร่ระบาดและควบคุมโรคแผลจุด
และเน่าของแกว้มังกร 5.2-5-1 (3) 
-การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อคุณภาพ
และผลผลิตของกระท้อน 5.2-5-1 (4) 
-การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพือ่ผลิต
เปน็เคร่ืองด่ืมผงส าเร็จรูป 5.2-5-1 (5) 

  6 

มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปน็ท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่10 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได้ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

คณะเกษตรมีการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2556 ครบถว้นตามแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2556 (10-1-1) และแต่ละ
โครงการ/กจิกรรมมีการด าเนินการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยในแต่
โครงการมีการด าเนินงานอย่างเปน็
ระบบ มีนโยบายชดัเจนและปฏิบติัได้ 
บคุลากรมีส่วนร่วม แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ ( 10-1-2)   
จัดประชมุแผนด าเนินงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ (10-1-3) มีการติดตามผล
การด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ และมี
การสรุปประเมินโครงการเพือ่น าผลการ
ประเมินสู่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง    
(10-1-4) 

10-1-1 แผนการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปฝ่ีายกจิการพเิศษ คณะเกษตร 
 
10-1-2 ตัวอย่างค าส่ังคณะเกษตร การ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
10-1-3 ตัวอย่างการประชมุแผน
ด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการฝ่ายกจิการพเิศษ คณะเกษตร 
 
10-1-4 ตัวอย่างเอกสารสรุปประเมิน
โครงการ 

  2 

บรรลุเปา้หมายตามแผน
ประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. คณะเกษตรมีโครงการของฝ่าย
กจิการพเิศษตามแผนงานท้ังส้ิน  12 
โครงการ โดยเปน็โครงการท่ีเกีย่วขอ้ง
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 8 โครงการ ซ่ึงได้ด าเนิน
กจิกรรม ในป ี255 6 แล้วท้ังส้ิน         
7 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 87.50 ได้แก ่
1) โครงการผู้บริหารพบบคุลากร  

 

10-2-1 เอกสารสรุปการด าเนินงาน
โครงการฝ่ายกจิการพเิศษ ประจ าป ี
2556 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
207 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2) โครงการเสริมสร้างและ
ประชาสัมพนัธ์เอกลักษณ์ของคณะ
เกษตร 
3) โครงการประชมุคณะกรรมการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) โครงการเชดิชรูาชวงศ์ 
5) โครงการร าลึกคุณบรูพาจารย์ 
6) โครงการวันสงกรานต์ 
7) โครงการรวงทองลาทุ่ง 
(เกษยีณอายุราชการ) 
ซ่ึงในการจัดแต่ละกจิกรรมจะมีการ
ประชมุของคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังแต่ละโครงการเปน็ผู้พจิารณา  
ในการก าหนดรูปแบบกจิกรรมและแบง่
หน้าท่ีความรับผิดชอบใหเ้ปน็ไปตาม
แผนและวัตถปุระสงค์ของกจิกรรม และ
ทุกโครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุ
เปา้หมาย (10-2-1) 

  3 

มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 

คณะเกษตรมีการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องทุกป ีเปน็ไปตาม
นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะเกษตร โดยมี
ก าหนดชว่งเวลาในการจัดกจิกรรมท่ี
ชดัเจนตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปกีารศึกษา 
2556 ได้แก ่โครงการผู้บริหารพบ
บคุคลากร โครงการร าลึกคุณคณาจารย์ 
โครงการงานวันสงกรานต์ และโครงการ
วันเกษยีณอายุราชการ (10-3-1) 

(10-3-1) SAR ป ี2554 - 2556 
องค์ประกอบท่ี 6 การด าเนินการ
เผยแพร่กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

  4 

เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชมุชนภายใน/ภายนอก 

คณะเกษตรจัดโครงการ/กจิกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
ท่ีกอ่ใหเ้กดิคุณค่าทางจิตใจของชมุชน
คณะเกษตรท้ังบคุลากรรุ่นเกา่และ
บคุลากรรุ่นใหม่ การจัดกจิกรรมต่างๆ 
ได้เชญิบคุคลหลายกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วม
ด้วย คือ 1) เชญิคณาจารย์อาวุโสเขา้
ร่วมกจิกรรมต่างๆ ( 10-4-1) ได้แก ่
กจิกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าขอพร
คณาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ 
กจิกรรมวันไหว้ครู วันผู้บริหารพบ

10-4-1 รายชื่อคณาจารย์อาวุโสท่ีเขา้
ร่วมโครงการฝ่ายกจิการพเิศษ คณะ
เกษตร 
 
10-4-2 ภาพการด าเนินงาน“รวงทอง
คืนทุ่ง’57” 
 
10-4-3 เอกสารรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
รวงทองเกยีรติคุณ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

บคุลากรเนื่องในวันขึ้นปใีหม่ และงาน
เกษยีณอายุราชการ “รวงทองลาทุ่ง” 
เพือ่เปดิโอกาสใหบ้คุลากรรุ่นใหม่       
ได้เรียนรู้ และสืบทอดแนวความคิดตาม
ประเพณีท่ีดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อกีท้ังยัง
แสดงใหน้ิสิตได้เหน็วิถชีวิีตและประเพณี
ท่ีดีงามของชมุชนคณะเกษตรผ่าน
กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 2) เชญิศิษย์เกา่คณะเกษตร
เขา้ร่วมงาน “รวงทองคืนทุ่ง ’57”   
(10-4-2) เพือ่เปดิโอกาสใหน้ิสิตปจัจุบนั
พบปะกบัรุ่นพีศิ่ษย์เกา่คณะเกษตรท่ี
ท างานในส่วนภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ชื่อเสียง โดยศิษย์เกา่ได้มีโอกาสร่วม
ท าบญุถวายภัตตราหารแกพ่ระสงฆ์ 
และอทิุศส่วนกศุลแด่บคุลากรคณะ
เกษตรท่ีล่วงลับไปแล้ว  อกีท้ังคณะ
เกษตรร่วมกบัสมาคมนิสิตเกา่คณะ
เกษตรจัดใหม้ีการมอบรางวัล “รวงทอง
เกยีรติคุณ” ( 10-4-3) แกศิ่ษย์เกา่   
คณะเกษตรท่ีท าคุณประโยชน์ต่ออาชพี
การเกษตรไทย และสร้างชื่อเสียงแก่
คณะเกษตรใหเ้ปน็ท่ียอมรับของบคุคล
ต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจแกช่มุชน
คณะเกษตร ซ่ึงในป ีพ.ศ. 2556 นี้เปน็
การจัดต่อเนื่องเปน็ปท่ีี 5 แล้ว และ    
3) เชญิผู้ปกครองของนิสิตใหม่คณะ
เกษตรเขา้ร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โดยจัดกจิกรรมอา่นกลอนสดุดี
พระคุณบดิามารดาและใหน้ิสิตมอบ
พวงมาลัยแทนใจลูก เพือ่ใหป้ลูก
จิตส านึกใหน้ิสิตมีความชื่นชมในบทกวี
ไทยไปพร้อมกบัการระลึกถงึพระคุณ
ของบพุการี และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ จากการจัดโครงการ/กจิกรรม
ดังกล่าวยังถอืเปน็การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเหมาะสมอกีด้วย (10-4-4) 

10-4-4 ภาพกจิกรรมมอบพวงมาลัย
แทนใจลูก ในงานปฐมนิเทศ            
ปกีารศึกษา 2556 

  5 

ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

คณะเกษตรส่งเสริมใหน้ิสิตคณะเกษตร
เขา้ร่วมกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซ่ึงได้รับการยอมรับและ
ยกย่องในระดับชาติ (10-5-1)  

10-5-1 รางวัลนิสิตคณะเกษตรด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5.00 4 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ 
เกณฑ์การ
ประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

การมีส่วนร่วม
ของบคุลากร
ในสถาบนัท่ี
กอ่ใหเ้กดิ
วัฒนธรรมท่ีดี 

คณะเกษตรได้จัดโครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิการมีส่วนร่วมของบคุลากรในสถาบนัท่ี
กอ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมท่ีดีอย่างต่อเนื่องเปน็ประจ า เชน่ 
โครงการผู้บริหารพบบคุคลากร มีการท าบญุ ใส่บาตร 
ขา้วสารอาหารแหง้ กจิกรรมสังสรรค์ร่วมกนัระหว่าง
คณาจารย์และบคุลากรของคณะเกษตรเนื่องในโอกาส       
ขึ้นปใีหม่ เปน็การสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนานเปน็มิตร  
สร้างความคุ้นเคยต่อกนั เปน็การสร้างความเปน็ปกึแผ่นและ
ความเปน็หนึ่งเดียวของคณะเกษตร (11-1-1) 
คณะเกษตรจัดกจิกรรมโครงการวันสงกรานต์ เนื่องจากพธีิ
สงกรานต์ถอืเปน็ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใีหม่ของไทย
ท่ียึดถอืปฏิบติัมาแต่โบราณ ชว่งวันสงกรานต์จึงเปน็วันแหง่
ความเอือ้อาทร ความรัก ความผูกพนั ท่ีมีต่อกนัท้ังครอบครัว 
ชมุชน สังคม และศาสนา ซ่ึงจัดใหม้ีการถวายภัตตาหารใหแ้ก่
พระสงฆ์ และยังจัดใหม้ีการสรงน้ าพระพทุธรูปท่ีอนัเชญิจาก
ทุกภาควิชาภายในคณะเกษตรซ่ึงถอืว่าเปน็การท านุบ ารุง
พระพทุธศาสนา นอกจากนี้ ยังจัดใหม้ีพธีิการรดน้ าใหแ้กก่นั
เพือ่ความชุ่มชื่น และขอพรจากคณาจารย์อาวุโส    ซ่ึงยังเปน็
การสร้างความรู้สึกผูกพนักลมเกลียวต่อบคุลากร รุ่นเกา่และ
รุ่นใหม่ของคณะเกษตร อกีท้ังยังส่งเสริมความเปน็ไทย    
โดยรณรงค์ใหแ้ต่งกายชดุผ้าไทย (11-1-2) 
ในทุกป ีคณะเกษตรยังจัดใหม้ีการแสดงมุทิตาจิตแก่
คณาจารย์และบคุลากรผู้เกษยีณอายุราชการ เพือ่แสดงออก
ถงึความเคารพ และความผูกพนัท่ีมีต่อผู้เกษยีณอายุราชการ
ด้วย (11-1-3) 

(11-1-1) โครงการผู้บริหารพบ
บคุลากร 
 
(11-1-2) โครงการวันสงกรานต์ 
 
(11-1-3) โครงการวันเกษยีณอายุ
ราชการ 

  2 

ส่ิงแวดล้อม
ด้านความ
ปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี 
สะอาดถกู
สุขลักษณะ 

คณะเกษตรใหค้วามส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี มีความสะอาดถกูสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยจัดโครงการวันพฒันา
และปลูกต้นไม้เปน็ประจ าทุกป ีซ่ึงเกดิจากการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ บคุลากร และนิสิตทุกระดับชั้น ร่วมกนัพฒันา
พืน้ท่ีของคณะเกษตรท้ังภายในและภายนอกอาคาร ได้แก ่

11-2-1 โครงการวันพฒันาและ
ปลูกต้นไม้ คณะเกษตร 
 
11-2-2 ภาพสัญลักษณ์ “ต้น
ขา้ว” และการใชต้กแต่งอาคาร 
วชริานุสรณ์ 
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กก ตน ข้อ 
เกณฑ์การ
ประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และตกแต่ง
อย่างมีความ
สุนทรีย์ 

การพฒันาภูมิทัศน์ การท าความสะอาดบริเวณโดยรอบ   
คณะเกษตร และการปลูกต้นไม้ เปน็ต้น ซ่ึงจัดแบง่พืน้ท่ี  
ความรับผิดชอบท่ีชดัเจนและแบง่จ านวนผู้ปฏิบติังานตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงานในแต่ละพืน้ท่ี (11-2-1) 
คณะเกษตรได้ออกแบบสัญลักษณ์ประจ าคณะ เพือ่ใชใ้น   
การตกแต่งอาคารวชริานุสรณ์ โดยน าวิถคีวามเปน็
เกษตรกรรมมาเปน็แนวคิดในการออกแบบ และสีท่ีเลือกใช ้
คือ สีเหลืองท่ีเปน็สีประจ าคณะเกษตร และสีเขยีวท่ีเปน็สี
ประจ ามหาวิทยาลัย ประกอบขึ้นเปน็สัญลักษณ์แทน     
“ต้นขา้ว” ซ่ึงเปน็ตัวแทนอาชพีเกษตรกรรม สีเขยีวของ     
ใบขา้วท่ีมีหลายระดับสี แสดงถงึพฒันาการและการสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามจากรุ่นสู่รุ่น รวงขา้ว บง่บอกถงึเอกลักษณ์
ความเปน็ไทย ส่ือถงึความอดุมสมบรูณ์ เปน็อูข่า้วอูน่้ า สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและความกนิดีอยู่ดีของประชาชน 
เมล็ดขา้วสีเหลือง เปน็สัญลักษณ์แทนสีประจ าคณะเกษตร 
และจุดก าเนิดการกอ่ต้ังคณะเกษตร ภายใต้ชื่อ “คณะ
เกษตรศาสตร์” ประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก ่แผนก
เกษตรศาสตร์ แผนกสัตวบาล แผนกเคมี แผนกกฏีวิทยาและ
โรคพชื และแผนกเกษตรวิศวกรรม นอกจากนี้ การออกแบบ
สัญลักษณ์ยังสอดคล้องกบัการก าหนดชื่อหอ้งประชมุใหญ่ท่ี
ยึดสัญลักษณ์ของความเปน็เกษตร คือ “หอ้งรวงขา้ว” ด้วย 
นอกจากนี้ การจัดท าปา้ยแสดงหมายเลขหอ้งและชื่อหอ้งได้
ถกูออกแบบโดยใชสี้เดียวกบัสัญลักษณ์ประจ าคณะ เพือ่
ความสอดคล้องและกลมกลืน (11-2-2) 

  3 

ปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์
ใหส้วยงาม 
สอดคล้องกบั
ธรรมชาติ 
และเปน็มิตร
กบั
ส่ิงแวดล้อม 

อาคารวชริานุสรณ์ คณะเกษตร เปน็อาคารท่ีมีความงดงาม
เหมาะสมท้ังทางด้านสถาปตัยกรรมและภูมิทัศน์ (11-3-1) 
ทางคณะเกษตรโดยงานอาคารสถานท่ีได้จัดปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเปน็
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตกแต่งและบ ารุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณ
อาคารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพือ่รักษาภูมิทัศน์         
ใหส้วยงาม (11-3-2) โดยเฉพาะในชว่งวันพระราชทาน
ปริญญาบตัร ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์นิยมมาบนัทึกภาพรอบบริเวณ
อาคารวชริานุสรณ์จ านวนมาก (11-3-3) 

11-3-1 ภาพอาคารวชริานุสรณ์ 
 
11-3-2 ภาพการดูแลอาคาร 
คณะเกษตร 
 
11-3-3 ภาพชว่งงานพธีิ
พระราชทานปริญญาบตัร 
บริเวณคณะเกษตร ประจ า       
ป ี2556 
 

  4 

การจัดใหม้ี
พืน้ท่ีและ
กจิกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ี
เอือ้และ
ส่งเสริมให้

คณะเกษตรจัดพืน้ท่ีส าหรับการจัดกจิกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
คณะเกษตร ท่ีเอือ้และส่งเสริมใหน้ิสิตและบคุลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ โดยกจิกรรมส่วนใหญ่ใชพ้ืน้ท่ีจัดงานท่ี
อาคารวชริานุสรณ์บริเวณโถงชั้น 1 หอ้งรวงขา้ว และหอ้ง
ประชมุต่างๆ ได้แก ่งานผู้บริหารพบบคุลากร งานไหว้ครู 

11-4-1 ภาพกจิกรรมท่ีจัดภายใน
อาคาร ชั้น 4 
 
11-4-2 ภาพกจิกรรมท่ีจัด
ภายนอกอาคาร 
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กก ตน ข้อ 
เกณฑ์การ
ประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาและ
บคุลากรมี
ส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ 

งานประเพณีสงกรานต์ และงานเกษยีณอายุราชการ เปน็ต้น 
ย่ิงไปกว่านั้นบริเวณชั้น 4 อาคารวชริานุสรณ์ ยังจัดเปน็หอ้ง
นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ อนัเปน็หอ้งท่ีรวบรวมวัฒนธรรม
ทางการเกษตรท่ีส าคัญ โดยท่ีหอ้งดังกล่าวเปน็สถานท่ีจัด
นิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมทางการเกษตร และหตัถกรรม 
แกแ่ขกผู้มาเย่ียมคณะท้ังชาวไทยและต่างชาติอย่างสม่ าเสมอ 
(11-4-1) 
ส่วนพืน้ท่ีภายนอกอาคาร ลานรอบอาคารวชริานุสรณ์ ลาน
ด้านหลังอาคารวชริานุสรณ์ รวมถงึพืน้ท่ีอืน่ๆโดยรอบคณะ
ต่างเปน็พืน้ท่ีท่ีใชใ้นการจัดงานสังสรรค์ หรืองานอืน่ๆ ของ
นิสิต เชน่ งานปจัจฉมินิเทศ งาน Open House งานเล้ียงปี
ใหม่ผู้บริหารคณะเกษตร และงานคืนสู่เหย้า เปน็ต้น 
ตลอดจนจัดใหม้ีการตกแต่งประดับซุ้มดอกไม้เพือ่แสดงความ
ยินดีแกผู้่ส าเร็จการศึกษาในพธีิพระราชทานปริญญาบตัรด้วย 
(11-4-2) 

  5 

ระดับความพงึ
พอใจของ
บคุลากรและ
นักศึกษาท่ี
เกีย่วกบั
ประเด็น 1-4 
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
(ใชข้อ้มูลจาก
กองแผนงาน) 

คณะเกษตรมีการประเมิน ระดับความพงึพอใจของบคุลากร
และนิสิตท่ีเกีย่วกบัประเด็น 1-4 ดังต่อไปนี ้(11-5-1) 
 

หวัข้อ ค่าเฉลี่ย 
การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะ
และวฒันธรรม 3.90 

1. การปรับแต่งสถานท่ี และรักษา       
ภูมิทัศน์ภายในคณะ ใหส้วยงาม และเปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3.93 

2. ความสะอาดของสถานท่ีและพืน้ท่ี
โดยรอบอาคารคณะ 

3.98 

3. ความสะอาดของหอ้งน้ าในอาคาร
ภายในคณะ 

3.89 

4. ความเพยีงพอของพืน้ท่ีการส่งเสริม
กจิกรรมทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

3.81 

5. ความพร้อมของระบบปอ้งกนัอคัคีภัย
ของอาคารในคณะ 3.91 

 

1.1-5-1 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจของนิสิต
และบคุลากร 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ  
   

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ดังนี้   
 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.   
4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย  4.93 ผลประเมนิได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.53  ผลประเมนิได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน   
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  7 การบรหิารและการจัดการ              4.93 4.53   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ขอ้ 7 7 7 6 5.00 4.00   

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนั
เรียนรู้ 

ขอ้ 5 5 5 4 5.00 4.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ้ 4 4 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ้ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบนั 

คะแนน >3.15 >3.15 4.65 4.65 4.65 4.65   
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บรหิารทกุระดับ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

คณะกรรมการประจ าคณะ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบยีบ/
ขอ้บงัคับท่ีก าหนดครบถว้น
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรทุก
ท่านทราบ และสามารถปฏิบติัตามขอ้บงัคับ 
และหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะ
ในมาตรา 33 ตามราชกจิจานุเบกษา ฉบบั
กฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนท่ี 15ก (7.1-1-1) 
ซ่ึงก าหนดบทบาทหน้าท่ี ดังนี ้ 
1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย  
2) พจิารณาหลักสูตร  
3) พจิารณาวางระเบยีบและออกขอ้บงัคับ
ภายในคณะ      
4) พจิารณาเสนอเกีย่วกบัการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์  
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุม
มาตรฐานการศึกษา  
6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่
สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
7) ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเหน็ต่อ
คณบดี  
8) ปฏิบติังานอืน่ท่ีเกีย่วกบักจิการของคณะ  
(7.1-1-2) 
1.2 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรก ากบั
ดูแลคณะไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนั
ระหว่างผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยผู้บริหารคณะ ร่วมประชมุ
กบัคณะกรรมการประจ าคณะ เปน็ประจ า
ทุกเดือน โดยก าหนดวันประชมุในวันพธุ
สัปดาหท่ี์ 3 ของทุกเดือน จ านวนท้ังส้ิน 12 
คร้ัง และจัดท าปฏิทินการประชมุประจ าป ี
พร้อมก าหนดวันปดิรับเร่ืองเสนอเขา้วาระ

7.1-1-1 ราชกจิจานุเบกษา ฉบบั
กฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนท่ี 15 ก 
 
7.1-1-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร  
 
7.1-1-3 การประชมุแบบ           
e-meeting 
 
7.1-1-4 เว็บไซด์ของคณะ แนะน า
กรรมการประจ าคณะ และผู้บริหาร
คณะ 
 
7.1-1-5 เว็บไซด์ของคณะ รายงาน
การประเมินตนเอง 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การประชมุในวันจันทร์กอ่นการประชมุหนึ่ง
สัปดาห ์(7.1-1-2) ซ่ึงวาระการประชมุจะ
สอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานประจ าปขีอง
คณะ สอดคล้องกบัเร่ืองจากท่ีประชมุสภา
มหาวิทยาลัยและท่ีประชมุคณบดี และการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา รวมถงึประเด็น
ส าคัญ โดยมีรูปแบบการประชมุแบบ e-
meeting (7.1-1-3)  
1.3 คณะเกษตรมีการแนะน ากรรมการ
ประจ าคณะ และผู้บริหารคณะต่อ
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ  
(7.1-1-4) 
1.4 คณะเกษตรมีการรายงานการประเมิน
ตนเองประจ าป ีท้ังส่วนกลางของคณะ
เกษตรและระดับภาควิชา ผ่านเว็บไซด์ของ
คณะ (7.1-1-5) 

  2 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และ
สามารถถา่ยทอดไปยังบคุลากร
ทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ขอ้มูลสารสนเทศเปน็ฐานใน
การปฏิบติังานและพฒันาคณะ 

2.1 ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ก าหนดนโยบาย และจัดท า
วิสัยทัศน์ พนัธกจิ แผนกลยุทธ์ โดยมีการ
ก าหนดตัวบง่ชี้คุณภาพ (KPI) ของงานท่ี
ปฏิบติัตามนโยบายตามภารกจิ 5 ด้าน 
(7.1-2-1) 
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ
ถา่ยทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ
เกษตร (7.1-2-2) 
2.3 ผู้บริหารในระดับภาควิชาน าเสนอ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารภาควิชาซ่ึง
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยและ
คณะเกษตร (7.1-2-3) 

7.1-2-1 นโยบายและแผนพฒันา
คณะเกษตร  
 
7.1-2-2 เว็บไซด์ของคณะ ถา่ยทอด
นโยบายและแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงาน 
 
7.1-2-3 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  3 

ผู้บริหารมีการก ากบัติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถส่ือสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของคณะไปยัง
บคุลากรในคณะ 

3.1 มีคณะท างานก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผลแผนปฏิบติัราชการ ท าหน้าท่ี
ก ากบั ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบติั
ราชการของคณะเกษตร เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ ภารกจิ และ
แผนปฏิบติัการประจ าปตีามนโยบายพฒันา
คณะเกษตร และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-3-1) 
3.2 ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญตามภารกจิหลักของ

7.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนนโยบายพฒันาคณะเกษตร 
 
7.1-3-2 คัดย่อรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
 
7.1-3-3 รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะอย่างครบถว้น (7.1-3-2) และมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน การรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
ย่อย (7.1-3-3)  

  4 

ผู้บริหารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ในคณะมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการใหอ้ านาจในการ
ตัดสินใจแกบ่คุลากรตามความ
เหมาะสม และผู้บริหารมีการ
จัดประชมุบคุลากร อย่างน้อย 
2 คร้ังต่อปกีารศึกษา 

4.1 ผู้บริหารมีการส่ือสาร 2 ทาง เพือ่รับฟงั
ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากบคุลากร
ผู้ปฏิบติังาน และมีการจัดประชมุบคุลากร
ท้ังคณะ 2 คร้ัง 
4.2 ผู้บริหารลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการ โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
แกผู้่บริหารระดับถดัไป ผ่านการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการ เชน่ คณะกรรมการ
วิชาการ คณะเกษตร  คณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเกษตร  
คณะท างานการบริหารความเส่ียง คณะ
เกษตร (7.1-4-2) และเพือ่เพิม่ความ
คล่องตัว พร้อมมีการก ากบั และตรวจสอบ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ/กจิกรรม
ต่างๆ เชน่ คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : 
สานสายใย นิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2556” คณะกรรมการ
โครงการบริการตรวจสุขภาพบคุลากรคณะ
เกษตร ประจ าป ี2556 (7.1-4-3) 
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรม เพือ่เปน็การสร้างขวัญและก าลังใจ
ต่อบคุลากรอย่างเปน็ประจ าต่อเนื่อง โดยมี
แสดงความยินดีและมอบรางวัลในท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร  

7.1-4-1 ผู้บริหารพบบคุลากร 
 
7.1-4-2 คณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ
 
7.1-4-3 ตัวอย่างคณะกรรมการ
ด าเนินงานกจิกรรมต่างของคณะ
เกษตร 
 
7.1-4-4 คัดย่อวาระการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  5 

ผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และ
ส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน 
เพือ่ใหส้ามารถท างานบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารก าหนดลักษณะงานและ
มอบหมายงาน ตามความรู้ความสามารถ 
และถา่ยทอดความรู้แกผู้่ร่วมงาน โดยเน้น
การเพิม่ทักษะในการปฏิบติังานใหสู้งขึ้น 
โดยการสอนงานท่ีหน้างาน มีการวิเคราะห์
งาน  (7.1-5-1)  และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังานเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานท่ีถกูต้อง 
(7.1-5-2) 
5.2 ผู้บริหารน าหลักการจัดการความรู้มาใช ้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถา่ยทอด

7.1-5-1 เอกสารน าเสนอการ
วิเคราะหง์าน บคุลากรส านักงาน
เลขานุการคณะเกษตร 
 
7.1-5-2 ตัวอย่างคู่มือการ
ปฏิบติังาน 
 
7.1-5-3 เอกสารและภาพกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างการปฏิบติังาน 
โดยมีจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
ปฏิบติังาน ส านักงาน ฯร่วมกบัภาควิชาฯ  
(7.1-5-3) และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง
การเงินการบญัช ีเพือ่ใหก้ารด าเนินงานใน
ระบบ ERP บรรลุ ตามวัตถปุระสงค์       
(7.1-5-4) 

7.1-5-4 ภาพกจิกรรม การเงินการ
บญัช ีเพือ่ใหก้ารด าเนินงานใน
ระบบ ERP 

  6 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปน็
เคร่ืองมือในการบริหารการด าเนินงานของ
คณะใหไ้ปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนัระหว่าง
บคุลากรในคณะ โดยสอดคล้องกบัการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปดิ
โอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ในทุกกจิกรรมผ่าน
คณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
(7.1-4-3) 
6.2 ผู้บริหารมีการเปดิเผยประวัติ มีการ
รายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบ
การประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน
สรุปผลการท างานเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะทุกป ี(7.1-1-4) มีการติดตาม
ผลการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง รวมถงึมีการรายงานการเงินของคณะ
รายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย (7.1-6-1) 
และรายงานเงินกองทุนคณะเกษตร รายรับ 
รายจ่าย เงินคงเหลือ และลูกหนี้เงินยืม เปน็
ประจ าทุกเดือน (7.1-6-2) 

7.1-4-3 ตัวอย่างคณะกรรมการ
ด าเนินงานกจิกรรมต่างของคณะ 
 
7.1-1-4 เว็บไซด์ของคณะ แนะน า
กรรมการประจ า 
 
7.1-6-1 รายงานการเงินของคณะ
รายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย 
 
7.1-6-2 รายงานเงินกองทุนคณะ
เกษตร 

  7 

คณะกรรมการประจ าคณะ
ประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม 

การประเมินผลการบริหารงานของคณะ 
ประเมินตามหลักการท างานตามธรรมา      
ภิบาล โดย บคุลากรในคณะประเมิน
คณบดี และหวัหน้าภาค และ
คณะกรรมการประจ าคณะประเมิน
ผู้บริหารคณะ (7.1-7-1) 
มีการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้บริหาร
เพือ่ใหผู้้บริหารจัดท าแผนการบริหารงานในปี
ต่อไปมีการแจ้งผลการประเมินผู้บริหาร 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
ได้รับทราบและน าไปปรับปรุงแกไ้ขในส่วน
ท่ีเกีย่วขอ้ง (7.1-7-2) 

7.1-7-1 รายงานผลการประเมินการ
บริหารงานคณะเกษตร 
 
7.1-7-2 ผลการประเมินผู้บริหาร 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเปา้หมายของ
การจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพนัธกจิด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจัย 

คณะเกษตร มีการก าหนดแผนการจัดการ
ความรู้ 2 ส่วน คือ แผนการด าเนินงานฝ่าย
บริหาร (7.2-1-1) และส านักงานเลขานุการ
คณะเกษตร (7.2-1-2) โดยก าหนดประเด็น
และเปา้หมายของการจัดการความรู้ 
ครอบคลุม 5 งาน ได้แก ่ 
1) งานบริหารและธุรการ  
2) งานบริการงานวิจัยและพฒันา  
3) งานคลังและพสัดุ  
4) งานนโยบายและแผน  
5) งานบริการการศึกษา (7.2-1-3) ซ่ึงเปน็
ส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานทุกส่วนท่ี
สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิต และ
ด้านการวิจัย  

7.2-1-1 แผนการด าเนินงาน ฝ่ายบริหาร
คณะเกษตร 
 
7.2-1-2 แผนการด าเนินงานส านักงาน
เลขานุการคณะเกษตร 
 
7.2-1-3 โครงการการจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร 
 

  2 

ก าหนดบคุลากร
กลุ่มเปา้หมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชดัเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 

คณะเกษตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู้ ส านักงานเลขานุการ
คณะเกษตร โดยมีคณบดีเปน็ท่ีปรึกษา 
หวัหน้าส านักงานเลขานุการเปน็ประธาน
คณะกรรมการ และมีหวัหน้าหน่วยเปน็
คณะกรรมการ (7.2-2-1) เพือ่ใหท่ี้ทราบ
ปญัหาและแนวทางการของการปฏิบติังาน
และสามารถก าหนดบคุลากรกลุ่มเปา้หมาย
ท่ีจะพฒันาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจัยอย่างชดัเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 จากการ
ประชมุคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้  
(7.2-2-2) โดยก าหนดใหด้ าเนินกจิกรรม
ต่างๆภายใต้ โครงการจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร (7.2-1-3) 

7.2-2-1 คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร 
 
7.2-2-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร คร้ังท่ี 
1/2556 (28 พ.ย. 56)  
 
7.2-2-3 เอกสารประชมุการประชมุ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร คร้ังท่ี 
1/2557 (6 ม.ค. 57) 
 
7.2-1-3 โครงการการจัดการความรู้ 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร 

  3 มีการแบง่ปนัและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1. น าโปรแกรม AMS e-Office มาใชใ้น

7.2-3-1 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เอกสาร 1 โปรแกรม AMS e-Office  
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ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพือ่ค้นหา
แนวปฏิบติัท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บคุลากรกลุ่มเปา้หมายท่ี
ก าหนด 

การรับ-ส่งหนังสือราชการ ในวันท่ี  19 
ธันวาคม 2556 (7.2-3-1 (1-2)) 
2. การด าเนินงานการเงินและบญัชใีน
ระบบ ERP ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2556  
(7.2-3-1 (3)) 
3. งบประมาณเงินรายได้ ใน วันท่ี 7 
กมุภาพนัธ์ 2557  (7.2-3-1 (4)) 
4. การจัดท าเอกสารโครงการพฒันา
วิชาการตามระเบยีบ มก. (7.2-3-1 (5)) 
5. การด าเนินงานของหลักสูตรและการ
เตรียมความพร้อมเพือ่การปรับปรุง
หลักสูตร (7.2-3-1 (6)) 

(29 พ.ย.56) 
เอกสาร 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ โปรแกรม 
AMS e-Office กบัคณะสัตวแพทย์ (19 
ธ.ค. 56) 
เอกสาร 3 การด าเนินงานการเงินและ
บญัชใีนระบบ ERP 
เอกสาร 4 งบประมาณเงินรายได้ 
เอกสาร 5 เอกสารโครงการพฒันา
วิชาการตามระเบยีบ มก.  
เอกสาร 6 การเตรียมความพร้อม
ปรับปรุงหลักสูตร และการกรอก มคอ. 
ออนไลน์ 

  4 

มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัว
บคุคลและแหล่งเรียนรู้
อืน่ๆ ท่ีเปน็แนวปฏิบติัท่ีดี
มาพฒันาและจัดเกบ็
อย่างเปน็ระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเปน็ลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี
ก าหนด และร่วมก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั
เพือ่เปน็แนวทางในการปฏิบติังาน ดังนี ้
1. แนวทางการบริหารงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
(7.2-4-1) 
2. ขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ ส่วนงาน
การเงินและพสัดุ (7.2-4-2)  

7.2-4-1 เอกสารประกอบการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
7.2-4-2 ขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ 
ส่วนงานการเงินและพสัดุ  

  5 

มีการน าความรู้ท่ีได้จาก
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปจัจุบนัหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเปน็
ลายลักษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ี
เปน็แนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับ
ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้
ในปกีารศึกษาปจัจุบนัมาจัดท าเปน็ลาย
ลักษณ์อกัษร และน ามาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง โดยจัดท าบนัทึกส่งแนว
ปฏิบติัและขอ้ตกลงจากการจัดการความรู้ 
หวัขอ้ งบประมาณเงินรายได้ (7.2-5-1) 
และ น าโปรแกรม AMS e-Office มาใชใ้น
การรับ-ส่งหนังสือราชการ (7.2-5-2) ไปยัง
ภาควิชา/หน่วยงาน เพือ่ทราบและถอื
ปฏิบติั     

7.2-5-1 บนัทึกขอส่งแนวทางการบริหาร
งบประมาณเงินรายได้ 
7.2-5-2 บนัทึกแจ้งการปรับปรุงการ
รับส่งหนังสือราชการ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 4 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
Plan) 

คณะเกษตรมีแผนระบบสารสนเทศ  
(Information System Plan) ตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี หวัหน้าภาควิชาและหน่วยงาน 
มีหน้าท่ี จัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและประเมินผล
ของระบบและการน าไปใชป้ระโยชน์  
(7.3-1-1) 

7.3-1-1 ประกาศคณะกรรมการจัดท า
แผนระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

  2 

มีระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการ
ตัดสินใจตามพนัธกจิของ
คณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 

คณะเกษตรมีระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการตัดสินใจตามพนัธกจิของ
คณะ ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ โดยใชร้ะบบของ
มหาวิทยาลัย 
1. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Business User Manual ) (7.3-2-1) 
2. ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์     
(7.3-2-2) 
3. ระบบประเมินความคิดเหน็เกีย่วกบั
การปฏิบติังานของมหาวิทยาลัย (7.3-2-3) 
4. ระบบทะเบยีนและวัดผลนักศึกษา 
(Web service) (7.3-2-4) 
5. คลังขอ้มูลงานวิจัย (7.3-2-5) 
6. ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา (7.3-2-6) 

7.3-2-1 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(ERP Business User Manual) 
 
7.3-2-2 ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 
 
7.3-2-3 ระบบประเมินความคิดเหน็
เกีย่วกบัการปฏิบติังานของมหาวิทยาลัย 
 
7.3-2-4 ระบบทะเบยีนและวัดผล
นักศึกษา 
 
7.3-2-5 คลังขอ้มูลงานวิจัย 
 
7.3-2-6 ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา  
(CHE QA online) 

  3 

มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใชร้ะบบ
สารสนเทศ 

คณะเกษตรมีการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ  โดยแบบ
ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศ และแบบประเมินความพงึพอใจ
ท่ีคณะเกษตรจัดท าขึ้น โดยการประเมินผ่าน
ระบบเครือขา่ย (7.3-3-1) 

7.3-3-1 ระบบการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใชง้าน 

http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban/#_blank
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  4 

มีการน าผลการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะเกษตรมีการก าหนดใหน้ักวิชาการ
คอมพวิเตอร์เปน็ผู้ประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดย
จัดท าการปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตร 
(7.3-4-1) เพือ่เพิม่ศักยภาพและเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มก. กบัคณะ
เกษตรเพือ่ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของคณะเกษตร โดยระบไุว้ในแผนการ
ปฏิบติังานประจ าปงีบประมาณ 2556 
ฝ่ายบริหาร  
(7.3-4-2) เพือ่สนองต่อความต้องการของ
ผู้ใชง้าน 

7.3-4-1 รายงานความกา้วหน้าการ
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตร 
 
7.3-4-2 แผนการด าเนินงานฝ่ายบริหาร
ประจ าป ี2556 

  5 

มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครือขา่ยของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งตามท่ี
ก าหนด 

คณะเกษตรมีการส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ี
เกีย่วขอ้งตามท่ีก าหนด โดยการแสดงการ
ส่งขอ้มูล  

1) ผ่านระบบฐานขอ้มูล  CHE QA 
Online (7.3-5-1) 

2) การส่งเกรดของนิสิตด้วยระบบ 
Grading Service (7.3-5-2) 

7.3-5-1 ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา   
(CHE QA online) 
 
7.3-5-2 ระบบการส่งเกรด online 
Grading Service 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมนิตนเอง = ตน / การประเมนิของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเส่ียง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกจิหลัก
ของคณะร่วมเปน็คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 

คณะเกษตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ตามโครงสร้างท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ซ่ึง
ประกอบด้วย คณบดี หวัหน้าภาควิชาทุก
ภาควิชาและเลขานุการคณะเกษตร เพือ่
วิเคราะหแ์ละระบปุจัจัยเส่ียง (7.4-1-1) และ
ด าเนินกจิกรรมสอดคล้องกบัการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

7.4-1-1 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

  2 

มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวาม
เส่ียง และปจัจัยท่ีกอ่ใหเ้กดิ
ความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของคณะ 
ตัวอย่างเชน่ 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของคณะ 
 - ความเส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
 - ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน 
เชน่ ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบคุลากรและ
ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบคุลากร 

คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงวิเคราะหแ์ละระบปุจัจัยเส่ียง ท่ี
ครอบคลุมด้านต่างๆ 9 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านการเรียนการสอน  
2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3.การวิจัย  
4. การบริการวิชาการ  
5. การบริหารท่ัวไป  
6. การบริหารงานบคุคล 
7. การเงินและบญัช ี 
8. พสัดุ  
9. สารสนเทศ ตามแบบ KU.REM6  
(7.4-2-1) 

7.4-2-1 แบบการวิเคราะหแ์ละ
ระบคุวามเส่ียง และปจัจัยท่ี
กอ่ใหเ้กดิความเส่ียง 
 
7.4-2-2 ผลการวิเคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปจัจัยท่ีกอ่ใหเ้กดิ
ความเส่ียง 
 
7.4-2-3 เกณฑ์มาตรฐานของ
ระดับความเส่ียง 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 - ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
 - อืน่ๆ ตามบริบทของคณะ 

  3 

มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดล าดับความเส่ียงท่ีได้จากการ
วิเคราะหใ์นขอ้ 2 

คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงวิเคราะหไ์ด้น าผลการวิเคราะห์
ปจัจัยท่ีกอ่ใหเ้กดิความเส่ียงมาวิเคราะห์
และจัดล าดับความเส่ียงท่ีได้ เพือ่ใช้
ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
ของคณะฯ ตามแบบ KU.REM6 (7.4-2-2) 

7.4-2-2 ผลการวิเคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปจัจัยท่ีกอ่ใหเ้กดิ
ความเส่ียง 

  4 

มีการจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงวิเคราะห์
ได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับ
ความเส่ียงสูง จากผลการด าเนินงานใน   
ขอ้ 3 การประเมินความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีควรมี KU-ERM 8     
(7.4-4-1) และได้ด าเนินการตามแผนท่ี  
วางไว้ (7.4-4-2) 

7.4-4-1 การประเมินปจัจัยเส่ียง 
การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว และผล
การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู่
แล้ว 
 
7.4-4-2 แผนบริหารความเส่ียงท่ี
ได้มีการจัดระดับความเส่ียง 

  5 

มีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พจิารณาอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง 

คณะเกษตรโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงวิเคราะหไ์ด้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน    
(7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พจิารณาอย่างน้อยปลีะ   
1 คร้ัง (7.4-5-2) 

7.4-5-1 ผลการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงตามแผน 
7.4-5-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  6 

มีการน าผลการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปใชใ้นการปรับ
แผนหรือวิเคราะหค์วามเส่ียงใน
รอบปถีดัไป 

น าสรุปผลตามแผนบริหารความเส่ียง และ
การประเมินความเส่ียงในทุกด้าน ของ
คณะเกษตร เพือ่จัดท าแผนการบริหาร
ความเส่ียงในรอบปงีบประมาณ 255 7 
(7.4-5-2, 7.4-4-2) 

7.4-5-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร
7.4-4-2 แผนบริหารความเส่ียงท่ี
ได้มีการจัดระดับความเส่ียง 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
 
ตัวบ่งช้ีที ่13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บรหิารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชค่้าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย 

3.96 4.88 4.65 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>3.15 4.88 4.88 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

>3.15 4.65 4.65 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>3.15 4.65 4.65 บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
   

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  
 

  ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.      
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผล    
การประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประ 
เมิน

ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรอื
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรอื

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      5.00 4.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ขอ้ 7 7 7 6 5.00 4.00  

 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
หมายเหตุ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้อง
ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
เกษตร ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
เกษตร ได้วิเคราะหใ์หเ้หน็ถงึ
แหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใชไ้ป มีการ
ประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีใช้
ในการด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตาม
เปา้หมาย พนัธกจิ และแผนการ

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
8.1-1-2 จัดท าค าขอเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินงานของคณะเกษตร (8.1-1-1) 
เชน่ การจัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดิน และการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบ     
e-Revenue (8.1-1-2) ด าเนินการ
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การจัดท างบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าป ี2556-2557 รวมท้ัง
แหล่งท่ีมาของเงินทุน เงินทุนของ
คณะเกษตร ได้รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ภายใน มหาวิทยาลัย ได้แก ่ค่าหน่วย
กติ ค่าธรรมเนียมพเิศษ และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหห้ลังจาก
นิสิตลงทะเบยีนแล้ว หากนิสิตเรียน
จ านวนมากเงินส่วนแบง่กจ็ะมากตาม
ไปด้วย  รายได้ภายนอก รายได้ท่ีคณะ
เกษตร หาได้เอ งจากแนวทางการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินท่ี
หน่วยงานได้ก าหนดไว้ ได้แก ่รายได้
จากค่าอ านวยการโครงการพฒันา
วิชาการ ฯลฯ รายได้จากเงินบริจาค 
รายได้อืน่ๆ เชน่ เงินชดเชยค่า
สาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหอ้ง
ประชมุ ค่าบ ารุงรักษารถยนต์และ
ค่าธรรมเนียมหอ้ง LAB ฯลฯ 

  2 

มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
การวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   
(8.1-2-1) 
2.1 คณะเกษตร มีแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน จากรายได้
หลักการจัดการศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพเิศษ ในปงีบประมาณ 2556 มี
นโยบายปรับปรุงหลักสูตร ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ความ
ต้องการของนิสิตท่ีเขา้ศึกษา และ
เปน็ไปตามระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

8.1-2-1 เอกสารการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2556 
 
8.1-2-2 ประกาศคณะเกษตรเร่ือง
แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
8.1-2-3 แผนการด าเนินงานของ
คณะเกษตร ปงีบประมาณ 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ดังประกาศของคณะเกษตร 
ซ่ึงกเ็ปน็แนวทางในการเพิม่จ านวน
นิสิต รายได้จากค่าอ านวยการ
โครงการพฒันาวิชาการ รายได้อืน่ๆ 
เชน่ เงินชดเชยค่าสาธารณูปโภค 
ค่าธรรมเนียมหอ้งประชมุ ค่า
บ ารุงรักษารถยนต์และค่าธรรมเนียม
หอ้ง LAB ฯลฯ) (8.1-2-2) 
2.2 คณะเกษตร ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ โดยมีคณะกรรมการคณะ
เปน็ผู้พจิารณาอย่างเหมาะสม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ (8.1-2-3) 

  3 

มีงบประมาณประจ าปท่ีีสอดคล้อง
กบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธ
กจิและการพฒันาคณะและ
บคุลากร 

มีงบประมาณประจ าปท่ีีสอดคล้องกบั
แผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกจิและ
การพฒันาคณะและบคุลากร 
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร ได้
จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ป ี2556 
สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละ
พนัธกจิการและการพฒันาคณะและ
บคุลากร (8.1-3-1) 

8.1-3-1 แผนเงินรายได้ประจ าป ี
งบประมาณ 2556 

  4 

มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเปน็ระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปลีะ 2 คร้ัง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เปน็ระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร  
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง คณะเกษตร มี
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ทุกไตรมาส เพือ่แจ้งสถานะการเงิน
รายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และมีรายงานทางการเงินแจ้งยอด
คงเหลือในท่ีประชมุส านักงาน
เลขานุการคณะเกษตร (8.1-4-1 ,  
8.1-4-2) 

8.1-4-1 รายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 
 
8.1-4-2 รายงานการประชมุคณะ
เกษตร 

  5 

มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้น
การวิเคราะหค่์าใชจ้่าย และ
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้
วิเคราะหค่์าใชจ้่าย และวิเคราะห์
สถานะสถานะทางการเงิน และ 
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง   
ส านักงานเลขานุการคณะเกษตร 
จัดท ารายงานการใชเ้งินเปน็ไปตาม
แผนการด าเนินงาน โดยดูจาก

8.1-5-1 รายงานการใชเ้งินในระบบ 
ERP 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

สถานะการใชเ้งินจากระบบ ERP  
(8.1-5-1) 

  6 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตาม
การใชเ้งินใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

มีตรวจสอบภายในและภายนอก ท า
หน้าท่ีตรวจติดตามการใชเ้งินให้
เปน็ไปตามระเบยีนและกฏเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด  คณะเกษตร 
ด าเนินการแจ้งยอดเงินคงเหลือในการ
ใชจ้่ายเงินประมาณแผ่นดินทุกเดือน 
รายงานการใชเ้งินในระบบ ERP และ
มีหน่วยงานภายในและภานนอกเขา้
มาตรวจสอบท่ีส่วนกลางคณะ    
(8.1-6-1) 

8.1-6-1 เอกสารแจ้งยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน ป ี2556 
 
8.1-6-2 ประกาศ และระเบยีบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

  7 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเ้งินใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย 
และน าขอ้มูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใชเ้งินใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย และน า
ขอ้มูลจากรายงานทางทางการเงินไป
ใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผู้บริหารคณะเกษตร สามารถใช้
ระบบสารสนเทศเพือ่การติดตามการ
ใชเ้งินในระบบ ERP (8.1- 5-1)  ,  
(8.1-4-1) 

8.1-5-1 รายงานการใชเ้งินในระบบ 
ERP 
 
8.1-4-1 รายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
   

คณะเกษตร มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
ดังนี้  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ตาม  
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00    
ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00  ผลประเมนิ
ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ,        

ปีปฏิทนิ 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% 
หรอื

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% 
หรอื

สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              5.00 4.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอ้ 9 9 9 8 5.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

คะแนน >3.51 >3.51 4.64 4.64 4.64 4.64   
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ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

9 ขอ้ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัพนัธกจิและพฒันาการของ
คณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

คณะเกษตร มีระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสม โดยมีการ ง1.
แต่งต้ังรองคณบดี (9.1-1-1) 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ คณะ
เกษตร (9.1-1-2) 
ใหด้ าเนินการติดตาม ควบคุม 
ดูแล ใหง้านด้านการประกนั
คุณภาพของคณะเกษตรเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (9.1-1-3) 

9.1-1-1 ค าส่งแต่งต้ังรองคณบดี
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 
9.1-1-2 ค าส่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ คณะเกษตร 
 
9.1-1-3 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ คณะเกษตร 

  2 

มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญ
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะเกษตร ใหค้วามส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจ าคณะ และ
ผู้บริหาร ร่วมกนัก าหนดนโยบาย
และทิศทางการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงานของคณะ 
(9.1-2-1) และบรรจุวาระเร่ือง
การประกนัคุณภาพ ไว้ในการ
ประชมุคณะกรรมการประจ า
คณะ (9.1-2-2) 

9.1-2-1 แผนการด าเนินงานฝ่าย
ประกนัคุณภาพ คณะเกษตร 
 
9.1-2-2 วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 

  3 

มีการก าหนดตัวบง่ชี้เพิม่เติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้อง
กบัอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ คณะเกษตร ก าหนดใหม้ี
ตัวบง่ชี้เพิม่เติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะท่ี
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของ

9.1-3-1 เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบง่ชี้
ท่ี 9.2 การสนับสนุนและส่งเสริม
ผลงานด้านการเกษตรหรือสาขา
ท่ีเกีย่วขอ้งเขา้ประกวด  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย 1 ตัวบง่ชี้ ได้แก่   
ตัวบง่ชี้ท่ี 9.2 การสนับสนุนและ
ส่งเสริมผลงานด้านการเกษตร
หรือสาขาท่ีเกีย่วขอ้งเขา้ประกวด 
(9.1-3-1) 

  4 

มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปท่ีีเปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกนั
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเปน็รายงาน
ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

คณะเกษตร มีการด าเนินงานด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถว้น ประกอบด้วย 
1) มีการควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
(9.1-4-1)  
2) มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ ภายในระดับ
ภาควิชา (9.1-4-2)  
3) มีการรายงานการประเมิน
คุณภาพ (9.1-4-3) และมีการน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ) 

9.1-4-1 ประกาศคณะเกษตร 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน คณะเกษตร ระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน 
 
9.1-4-2 - ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าเล่มรายงาน
การประเมินตนเองคณะเกษตร 
- เล่มรายงานการประเมินตนเอง 
 
9.1-4-3 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร 
 
9.1-4-4 สปค 01 

  5 

มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ใหม้ีการพฒันาผลการด าเนินงานตามตัว
บง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี ้

คณะเกษตรมีการน าผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน (สปค.02) 
(9.1-5-1) และส่งผลใหม้ีการ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตัว
บง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี ้

9.1-5-1 รายงาน สปค.02 

  6 

มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนับสนุน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะเกษตร มีใชเ้ทคโนโลยีทาง
อนิเตอร์เน็ตมาใชใ้นการสนับสนุน
งานด้านประกนัคุณภาพ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลงานประกนั
คุณภาพต่างๆ ท้ัง 9 องค์ประกอบ 
เชน่ 1) น าขอ้มูลเกีย่วขอ้งกบังาน
ประกนัคุณภาพลงเว็ปไซต์คณะ
เกษตร เพือ่ความสะดวกในการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (9.1-6-1) 
2) การสร้างแบบประเมิน Online 
ด้วย Google Docs เพือ่ใชใ้นการ
ประเมินความพงึพอใจของนิสิต 
(9.1-6-2) นอกจากนี้  ภาควิชา   
กฏีวิทยา น า Dropbox 

9.1-6-1 เว็บไซต์คณะเกษตร 
 
9.1-6-2 การสร้างแบบประเมิน 
Online ด้วย Google Docs 
 
9.1-6-3 การใช ้Dropbox ใน
การเกบ็และแลกเปล่ียนขอ้มูล
ประกนัคุณภาพ ภาควิชากฏี
วิทยา พร้อมตัวอย่างการชแ้ละ
แชร์ขอ้มูลผ่าน Dropbox ของ
ภาควิชา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(www.dropbox.com) มาใชใ้น
การเกบ็และแลกเปล่ียนขอ้มูล
ประกนัคุณภาพ ของภาควิชา 
(9.1- 6-3)  เพือ่ใชจ้ัดเกบ็และ
แลกเปล่ียนขอ้มูลงานประกนั
คุณภาพต่างๆ 

  7 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใชบ้ณัฑิต และผู้ใชบ้ริการตามพนัธกจิ
ของคณะ 

คณะเกษตรได้ส่งเสริมใหเ้กดิการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ได้แก ่1) นิสิต ในรูปแบบของการ
ประเมินการเรียนการสอน    
(9.1-7-1) เพือ่น าผลการประเมิน
มาพฒันาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ผู้ใชบ้ณัฑิต ในรูปของ
การสอบถามความต้องการ
ลักษณะบณัฑิตอนัพงึประสงค์ 
(9.1-7-2) 

9.1-7-1 ขอ้มูลการประเมิน   
การเรียนการสอน  
 
9.1-7-2 รายงานสรุปความ     
พงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑิต 
 
9.1-7-3 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต   
คณะเกษตร 
 
9.1-7-4 ชี้แจงแนวทางประกนั
คุณภาพกบัสโมสรนิสิต       
คณะเกษตร 
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มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกจิกรรมร่วมกนั 

คณะเกษตร สนับสนุนบคุลากร
เขา้ร่วมเพือ่สร้างความเขา้ใจใน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือขา่ย
ระหว่างมหาวิทยาลัย             
1. ส่งบคุลากรเขา้ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้โครงการเย่ียมบา้นคุณภาพ 
ประจ าป ี 2557 กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหดิล   (เพือ่เปน็
การศึกษาดูงานของหน่วยงานท่ีมี
ความโดดเด่นด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการประกนั
คุณภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหดิล
เปน็มหาวิทยาลัยหนึ่งท่ีน าระบบ  
EdPEx มาใชใ้นการขบัเคล่ือน
ระบบการประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1-8-1) 
2. สร้างเครือขา่ยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหว่างคณะเกษตร 
ภายใต้สภาคณบดีสาขา
การเกษตร (9.1-8-2) 

9.1-8-1 เอกสารประกอบการเขา้
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
 
9.1-8-2 รายงานการประชมุสภา
คณบดี สาขาการเกษตร 
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มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ
พฒันาขึ้น และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอืน่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์

คณะเกษตร มีการรวบรวมขอ้มูล
เปน็ฐานขอ้มูล common data 
set สาขาการเกษตร ( 9.1-9-1) 
ซ่ึงจะน าไปสู่การวิจัยสถาบนัด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สาขาเกษตร และ ใชเ้ปน็ขอ้มูล
พืน้ฐานในการจัดท าโครงการ 
“ภาพอนาคตและยุทธศาสตร์
อดุมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปี
ขา้งหน้า” 

9.1-9-1 รายงานการประชมุสภา
คณบดี สาขาการเกษตร  

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 5.00 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 9 ขอ้ 5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 8 ขอ้ 4.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

 
ตัวบ่งช้ีที ่15 ผลประเมินการปรปะกันคุณภาพภายใน รบัรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใชค่้าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกดั (คะแนนเต็ม 5) 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 คะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน รับรองโดยต้น
สังกดั 

4.87 4.91 4.90 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>4.51 4.91 4.91 บรรลุเปา้หมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

>4.51 4.90 4.90 บรรลุเปา้หมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมาย 

>4.51 4.12 4.12 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต  
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บทที ่3    
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง  

 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสทิธผิลการด าเนินงาน  
 การสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พจิารณาในมมุมอง 4 ด้าน ได้แก่
มมุมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มมุมองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา มมุมองด้านการบริหาร
จัดการรด้านต่าง ๆ และมมุมองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา โดยมตัีวบ่งชี้ท่ีก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.19 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็น   3 ประเภท 
ได้แก ่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  ซ่ึงมกีารก าหนดเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายในตามตัว บ่งชี้เป็น          
5 ระดับ มคีะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไมด่ าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไมค่รบท่ีจะได้ 1 คะแนน  ให้ได้ 0 คะแนน 
ส่วนการประเมนิเปูาหมาย และพฒันาการ  ไมคิ่ดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพยีงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมาย
ของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลีย่ การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทัง้ 4 ด้าน 
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า  มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมผีลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนน
เฉล่ีย 4.57 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้ คะแนน เฉล่ีย  
4.51 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนินการ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 

2. การผลิตบณัฑิต  4.57 4.90 4.75 4.25 4.51 4.69 4.60 ดีมาก 4.60 ดีมาก 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 2.74 2.93 3.87 ดี 3.96 ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
6. การท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม  - - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

7. การบริหารและจดัการ  - - 5.00 4.50 4.65 4.65 4.93 ดีมาก 4.53 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ  - - 5.00 4.00 - - 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - - 5.00 4.00 4.90 4.64 4.95 ดีมาก 4.32 ดี 
เฉลี่ยภาพรวม 4.68  4.93 4.95  4.56 4.32  4.35 4.57  ดีมาก 4.51  ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

 
ส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และ
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานมกีารพฒันาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. คณะเป็นสถาบันเกา่แก ่มชีื่อเสียง มผีลการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
2. มคีณาจารย์อาวุโส และมผีลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
3. คณะมจีุดเด่นท่ีเป็นเสาหลักของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมกีารติดตามเฝูาระวังการเปรียบเทียบการจัดอนัดับสาขาวิชา (Agriculture and Forestry) 

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร ให้ครบทุกพนัธกจิ 
2. ควรปรับปรุงระบบการก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
3. การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพของคณะ ยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมนิในบาง 

ประเด็น ท าให้ผลการพฒันาและปรับปรุงไมส่ะท้อนถึงการพฒันาและปรับปรุงท่ีดี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม ่ควรบูรณาการข้อมลูน าเข้าท่ีส าคัญจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (รวม 
หน่วยงานใหม)่ มาเป็นองค์ประกอบการจัดการศึกษา SWOT ตนเอง และเขียนแผนกลยุทธ์ น าสู่การจัดท าแผนท่ี  
กลยุทธ์ strategic map และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงาน มกีารถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน โดยการก าหนด
ตัวชี้วัดท่ีเข้าใจได้ง่าย และผู้รับผิดชอบ รวมถึงมกีารติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะเพือ่ให้ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป 

2. คณะควรมรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ  
และเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน 

3. คณะควรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการติดตามก ากบัการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม 
เกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน อกีท้ังต้องท าความเข้าใจ และมเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเกณฑ์ใหมท่ี่ก าลัง         
จะด าเนินงานในปีหน้า 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลยั 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนในด้านทรัพยากรเกือ้หนุน เพือ่ให้การบริหารจัดการโครงสร้างใหมข่องคณะ 

มปีระสิทธิภาพและมคีวามเข้มแข็ง 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ 

- ไมม่ ี
 

ประสทิธผิลตามพันธกิจทัง้  4  ด้าน 
คณะเกษตร มรีะบบและกลไกการพฒันาบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ ซ่ึงมคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุน

การผลิตบัณฑิต เป็นสถาบันเกา่แก ่มจีุดเด่นท่ีเป็นเสาหลักของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก มชีื่อเสียง มี
คณาจารย์อาวุโส ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นท่ียอมรับ
ทางวิชาการในสังคม และมผีลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ  อย่างไรกต็าม ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กรใหม ่ท่ีรวม
หน่วยงานใหมต่ามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย มรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน รวมท้ังก าหนด 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเปูาประสงค์ท่ีต้องการ และพฒันาองค์กรด้วยการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้จริง 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า คณะเกษตร    
มกีารพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุง แต่ยังไมส่ะท้อนผลการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดได้อย่างชัดเจน โดยมโีครงการท้ังหมดตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ จ านวน 10 กจิกรรม มกีาร
ด าเนินงานแล้ว 5 กจิกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินงาน  5 กจิกรรม ท้ังนี้ คณะควรก าหนดโครงการ/กจิกรรม
เปูาหมาย ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการให้เกดิการพฒันาอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ 
 

คณะเกษตรพจิารณาผลการประเมนิประสิทธิผลตามพนัธกจิท้ัง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของคณะเกษตร ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามภารกจิด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรเห็นความส าคัญในการพฒันาและปรับปรุง
ระบบการจัดการศึกษา การพฒันาคุณภาพบัณฑิต การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์โดยมโีครงการ  
ในการด าเนินงานด้านวิชาการ คณะเกษตรมกีารพฒันาหลักสูตรให้เกดิความทันสมยัสอดคล้องกบั ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และพนัธกจิของคณะ  โดยมกีารปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษาก าหนด   คณะเกษตรมกีารประเมนิหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพและมกีารปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงและเป็นปัจจุบัน กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณาการ
จากการบริการวิชาการหรืองานวิจัยมปีริมาณมากขึ้น  

คณะเกษตรมโีครงการแลกเปล่ียนนิสิตกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงคณะเกษตรให้
ความส าคัญและถือเป็นกจิกรรมหนึ่งอยู่ภายใต้ภารกจิการเรียนการสอนและการวิจัย เพือ่พฒันาคุณภาพทางวิชาการ 
และน าไปสู่การวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมอืด้านวิชาการระหว่างสถาบันอดุมศึกษาใน
ต่างประเทศตามภูมภิาคต่าง ๆ และส่งเสริมให้นิสิตคณะเกษตรมโีลกทัศน์และสมรรถนะสากลอกีด้วย   ท้ังนี้คณะ
เกษตรได้ท าข้อตกลงและด าเนินโครงการแลกเปล่ียนนิสิตกบัต่างประเทศโดยมขีอบข่ายการแลกเปล่ียนอย่าง
กว้างขวางท้ังในทวีปอเมริกา ท้ังอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
242 

คณะเกษตรได้ท าข้อตกลงในการส่งบุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาแลกเปล่ียนกบั มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศชั้นน าในแถบทวีปอเมริกา ท้ังอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป เช่น Utah State 
University , University of Tennesse , Kyoto University, Mendel University, Kyoto University , 
Hiroshima University,  University of Tsukuba (UT)l, Tokyo University of Agriculture (TUA), Akita 
Prefectural Universit (APU), Okayama University , Sega University และ Inji University เป็นต้น และมสิีต
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน 144 คน 
นอกจากนี้คณะเกษตรได้ท าข้อตกลง MOU ในการส่งนิสิตแลกเปล่ียนในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ ระหว่าง  Luiz de 
Queiroz College of Agriculture (ESALQ) ประเทศบราซิล และ  Univerdade de Sao Paulo ประเทศบราซิล 
โดยมคีวามสนใจสร้างความร่วมมอืด้านโรคและเวชภัณฑ์เขตร้อน ( Tropical Diseases and Medicine) ตลอดจน
สร้างเครือข่ายเพิม่เติมในอนาคตโดยเจรจาหาแนวทางความร่วมมอืด้านการศึกษาและการวิจัยกบัคณะผู้บริหารจาก 
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุนุ นอกจากประเทศญี่ปุนุแล้ว คณะเกษตรได้ท าความร่วมมอืในการส่งนิสิต
แลกเปล่ียนกบั College of Agriculture and Life Science, Chonnam National University , National 
Chung Hsing ประเทศไต้หวัน เป็นต้น 

ในกระบวนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรจัดกจิกรรมส่งเสริมเพือ่มุง่เน้นพฒันาให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ และมคุีณธรรมจริยธรรมท่ีดีโดยผ่านกจิกรรมพฒันานิสิต ตัวอย่างโครงการเช่น โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหมค่ณะเกษตร : สานสายใยนิสิตและผู้ปกครองและคณาจารย์ โครงการชวนน้องปลูกข้าว : สืบสาน
วัฒนธรรมการท านาคว้าเคียวเกีย่วข้าว โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการท่ีพฒันาความรู้นิสิตเช่น โครงการรู้เรียน รู้
เล่น รู้คิด ปี 2556 โครงการพฒันาคุณภาพนิสิต  โครงการจัดติววิชาเคมอีนิทรีย์ของนิสิตชั้น ปีท่ี 1 โครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตระดับปริญญาตรีกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้คณะเกษตรให้ความส าคัญกบัระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยจัดโครงการ Talk to teacher ขึ้นในทุกหลักสูตร เพือ่ให้นิสิตได้รับค าแนะน าท่ีถูกต้องจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพราะจะเป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วยพฒันานิสิตและสามารถติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะน า
ให้แกน่ิสิตต้ังแต่ปีท่ีจนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ 

นอกจากนี้คณะเกษตรยังให้ความส าคัญแกน่ิสิตเกา่คณะเกษตรโดยจัดให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านทางเวป
ไซค์คณะเกษตร ข่าวการฝึกอบรม หัวข้อสัมมนาท่ีเป็นประโยชน์  คณะเกษตรรับฟงัข้อเสนอแนะจากนิสิตเกา่ผ่าน
ทางส่ือต่างๆ เช่น Facebook, email  หรือผ่านทางการจัดกจิกรรม Aggie Day 57 ซ่ึงกจิกรรมนี้คณะเกษตรจัดขึ้น
ร่วมกบัสมาคมนิสิตเกา่คณะเกษตร เป็นกจิกรรมท่ีพฒันาความรู้นิสิตเกา่โดยจัดเสวนาเร่ือง เกษตรศาสตร์ต้องน า 
ภาคเกษตรต้องฟืน้ฟ ูซ่ึงท าให้นิสิตเกา่และนิสิตปัจจุบันได้รับการพฒันาความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กจิกรรมนี้ 

2. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการวิจัย คณะเกษตรมแีนวทางการด าเนินงานด้านการสนับสนุนทุน และ
ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหมท่ี่เป็นระบบ พร้อมท้ังสนับสนุนการท างานวิจัยของบุคคลากร โดยมคีณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะเกษตร บริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชการต่างๆ ให้ด าเนินงานตามแผนงานและ
วัตถุประสงค์ของคณะเกษตรให้ส าเร็จลุล่วง และเพือ่ให้ภารกจิด้านการวิจัยด าเนินไปอย่างบรรลุเปูาหมายตามแผน
ท่ีวางไว้  ท าให้ในปีการศึกษา 2556 คณะเกษตรมเีงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นเงิน 397,053.51 บาทต่อคน ซ่ึงในปีนี้จะนับรวมผลงานจากนักวิจัยในสถานีหรือ
ศูนย์วิจัยท่ีถูกยุบรวมกบัคณะเกษตรด้วย  และในปีการศึกษา 2556 พบว่าจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้น าไปใช้
ประโยชน์มจี านวนมากขึ้นกว่าปีท่ี ตัวอย่างผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เช่น เคร่ืองปอกฝร่ังและ
เคร่ืองคลุกฝร่ังเพือ่การผลิตฝร่ังแช่บ๊วย เคร่ืองหยอดเมล็ดส าหรับถาดเพาะกล้า หรืองานวิจัยท่ีสามารถน าไปบูรณา
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การกบัการเรียนการสอนได้เช่น โครงการวิจัยเร่ืองความหลากหลายของแมลงน้ าท่ีสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 
โดยงานวิจัยนี้ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา เร่ืองนิเวศวิทยาของแมลงน้ า เป็นต้น 

นอกจากนี้คณะเกษตรยังให้ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย โดย ส่งเสริม 
และสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดยมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ  ท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ในปีการศึกษา 2556 เป็น 
จ านวน 277 เร่ือง   คณะเกษตร สนับสนุนให้มกีารน าผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพไปใช้ประโยชน์เพือ่พฒันาสังคม      
ซ่ึงถูกรายงานอยู่ในฐานข้อมลูของสถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวอย่างผลงาน
สร้างสรรค์เช่น การจัดท าคู่มอืการเกษตรเร่ือง การพฒันาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรส าเร็จจุลินทรีย์หลาย     
สายพนัธ์ุและจุลินทรีย์ผสมสารสกดัพชืส าหรับผลิตพชืผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน เคร่ืองสีข้าวชุมชนท่ีพฒันาขึ้น
จากบุคลากรคณะเกษตร เป็นต้น 

3. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการบริการทางวิชาการแกสั่งคม พบว่า คณะเกษตรมกีารบริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ มกีลไกในการขับเคล่ือน การให้บริการวิชาการ และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมกีารส ารวจความต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพือ่ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะ มคีวามร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ และพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน   คณะเกษตร สนับสนุนและส่งเสริ มให้
บุคลากรของคณะ ได้มส่ีวนร่วมในการบริการวิชาการแกชุ่มชนอย่างต่อเนื่อง แล้วน าทักษะและประสบการณ์
กลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการแกบุ่คลากรในคณะเกษตร และ
ผลงานจากการบริการวิชาการน ามาบูรณาการกบัการเรียนการสอนเพิม่พนูความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์  
และอาจารย์สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชามาพฒันาวิชาการหรือหลักสูตร เพือ่ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ    
ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังพฒันาความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์นอกชั้นเรียนของนิสิตได้อกีด้วย โดย
คณะเกษตรมผีลงานบริการวิชาการในปีการศึกษา 2556 ท้ังส้ิน 66 โครงการ และมโีครงการบริการวิชาการท่ี   
น าผลจากการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์จ านวน 33 โครงการ 

4. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม พบว่า การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือ
เป็นพนัธกจิส าคัญประการหนึ่งของ คณะเกษตร  ดังนั้นบุ คลากรคณะเกษตรให้ความส าคัญกบังานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มรีะบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและคุณภาพ และมี
การบูรณาการเข้ากบัพนัธกจิอืน่ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมกีารจัดกจิกรรมท่ีฟืน้ฟ ูอนุรักษ ์สืบสาน 
พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 
ดังเช่นโครงการชวนน้องปลูกข้าวส านึกวัฒนธรรมการท านา คว้าเคียว เกีย่วข้าว ประจ าปี 2556 นอกจากนี้      
คณะเกษตรยังมกีารจัดสถานท่ีเพือ่เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัตนธรรม  โดยจัดห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ
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ทางด้านการเกษตร ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 4 เพือ่เป็นการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมและภูมปิัญญา          

ด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาท่ี
เกีย่วข้องกบัคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อดุมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมผีลการประเมนิ
ตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมนิได้คะแนนระดับดีมาก  หากพจิารณาผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.51 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.2 
ตารางที ่3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบณัฑิต - - - - 4.51 4.73 4.51 ดีมาก 4.73 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.86 4.29 4.65 4.65 4.83 ดีมาก 4.33 ดี 

มาตรฐานที ่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

4.68 4.93 5.00 4.78 4.08 4.69 4.91 ดีมาก 4.78 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แหง่การเรียนรู้ 

- - 5.00 4.50 2.74 2.93 3.65 ดี 3.56 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.93 4.95 4.56 4.32 4.35 4.67 ดีมาก 4.51 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก 

 
หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การด าเนินงานได้ดังนี้ 
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉล่ีย 4.73 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีระบวนการส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท าให้นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่และได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา พบว่า ด้าน ธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา 
มคีะแนนเฉล่ีย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา  มคีะแนนเฉล่ีย 4.79  ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กรด้วยการ
บริหารอย่างมธีรรมาภิบาล ซ่ึงมคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  มจีุดเด่นท่ีเป็นเสาหลัก
ของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก มชีื่อเสียง มคีณาจารย์อาวุโส ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม  และมผีลงานทางวิชาการ              
ด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  อย่างไรกต็าม ควรมรีะบบก ากบัติดตาม
และประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/
หัวหน้างาน 
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 - มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมผีลการ
ประเมนิคะแนนเฉล่ีย 3.56 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร ควรก าหนดประเด็นความรู้ท่ีคณะ
ต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบั                           
แผนกลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ และท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่
การปฏิบัติจริง 

คณะเกษตร พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเกษตร ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า คณะเกษตรมหีลักในการผลิตบัณฑิต ให้ มคีวามรู้ มคุีณธรรม 
จริยธรรม มคีวามสามารในการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพือ่การด าารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมคีวามสุขท้ังทางร่างกาย คณะเกษตรมกีระบวนการในการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ และ
กระบวนการส่งเสริมกจิกรรมแกน่ิสิตท่ีเข้มแข็ง ท้ังในรูปของการจัดโครงเสริมทักษะทางวิชาการให้แกน่ิสิตระดับ
ปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตศึกษา ตัวอย่างโครงการเช่นโครงการแลกเปล่ียนนิสิตระดับปริญญาตรีกบัมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ  โครงการพฒันาคุณภาพนิสิต โครงการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ แต่งต้ังคณะท างานแกไ้ขปัญหา
การเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตร และโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอนัพงึประสงค์ 
ในด้านกจิกรรมวิชาการ กฬีา บ าเพญ็ประโยชน์ สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แกน่ิสิตอย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  เช่นโครงการ  Aggie sport day นิสิต อาจารย์ สานสัมพนัธ์รวมใจ
กนัออกก าลังกาย โครงการกฬีา Vet.Med.Tech and Cowboy โครงการไหว้ครูคณะเกษตร : ร้อยรัดดวงใจ    
ศิษย์เกา่-ใหม ่ร่วมไหว้ครู 2556  เป็นต้น ส่งผลให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรมคีวามเพยีบพร้อมท้ัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบัณฑิตอนัพงึประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต และ        
สถานประกอบการต่างๆ 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา คณะเกษตรได้ด าเนินการบริหารจัดการการอดุมศึกษา
ตามหลักธรรมภิบาลและการอดุมศึกษาอย่างมดุีลยภาพ 
 2.1 มาตรฐานด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา คณะเกษตรค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอสิระทางวิชาการ โดยมกีารบริหารจัดการบริหารการศิกษาท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มคีวามหยืดหยุ่น 
มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมรีายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น โครงการ
พฒันาการเรียนการสอน วิชา Research Methods in Entomology (01004591) และนอกเหนือจาการเรียน  
การสอน  คณะได้มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ประโยชน์ในการด้านการเรียนการสอน     
และจัดให้มแีหล่งเรียนรู้โดยจัดให้มศูีนย์เรียนรู้คณะเกษตร (FOA Learning Center)  โดยศูนย์นี้มวัีตถุประสงค์เพือ่
เป็นแหล่งบริการห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  และจัดให้มหี้องปฏิบัติการกลางอยู่ท่ี
ชั้น 4, 5 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ พร้อมท้ังจัดสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพือ่ให้เกดิการเรียนรู้  ซ่ึงในการบริหารจัดการการ
อดุมศึกษาคณะเกษตรให้ความส าคัญและในกาารตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาเพือ่น าผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาไปพฒันาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาของคณะเกษตรให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา คณะเกษตรให้ความส าคัญในการด าเนินงานตาม
พนัธกจิของการอดุมศึกษาท้ังด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามกรอบภารกจิอย่างมดุีลยภาพ ซ่ึงพนัธกจิด้านการจัดการเรียนการสอน คณะเกษตรมหีลักสูตรและการเรียนการ
สอนท่ีทันสมยั ยืดหยุ่น และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ซ่ึงคณะเกษตรมหีลักสูตรท้ังหมด 29 หลักสูตร 
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 22 หลักสูตร และให้
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ความส าคัญกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมกีารปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาและให้มคีวามทันสมยั
เป็นปัจจุบันตามความต้องการ ในการบริหารหลักสูตรจะมคีณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตร มกีารประเมนิผลการเรียนการสอน ในส่วนของพนัธกจิด้านงานวิจัยคณะเกษตรได้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและน าองค์ความรู้ท่ีได้มาสร้างสรรค์งานวิจัยและมกีารบรูณาการวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้คณะเกษตรยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติภายใต้โครงการการประชุม นานาชาติ KU-UT student Symposium 2014 ในหัวข้อ Green 
Agriculture and Processing Technology for sustainable Agriculture ซ่ึงจัดขึ้นเมือ่วันท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2557 
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ซ่ึงสามารถท าให้นิสิตและบุคลากรได้พฒันาขีดความสามารถและทักษะได้เพิม่ขึ้น พร้อมท้ังได้
มคีวามร่วมมอืระหว่างองค์กร  คณะเกษตรได้ให้ความส าคัญกบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจึงได้จัดต้ังกองทุน
คณะเกษตร เพือ่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมบุคลกรคณะเกษตรประจ าปี 2556 โดยมกีารให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากร 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งเป็น การสนับสนุนทุนวิจัยใน
ประเทศ และสนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ หมวดท่ี 2 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพมิพ์
ผลงานทางวิชาการ หมวดท่ี 3 สนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอนเพือ่การจัดพมิพต์ ารา และหมวดท่ี 4 
สนับสนุนการพฒันาบุคลากร แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าเรียนเสริมภาษาองักฤษ และสนับสนุนการศึกษาต่อภายใน
และต่างประเทศ ท้ังนี้ การสนับสนุนทุนในหมวดท่ี 1 และ 2 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร และการสนับสนุนทุนในหมวดท่ี 3 และ 4 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะเกษตร แล้วจึงน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนเพือ่พจิารณาต่อไป ซ่ึงการพจิารณาการเสนอ
ขอรับทุนได้ยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ประกาศไว้ ตัวอย่างผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทุน เช่น ดร.เฌอมาล์  วงศ์ชาวจันท์ 
ได้รับการสนับสนุนทุนการท าวิจัยในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย มยิาซาก ิประเทศญี่ปุนุ ระหว่างวันท่ี 23 
กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2556 โดยด าเนินการวิจัยเร่ือง Phylogenetic relationships among Thai 
Globbaspecies using AFLP techniques 

ส าหรับพนัธกจิด้านการบริการวิชาการ คณะเกษตรถือว่าเป็นพนัธกจิหลักอย่างหนึ่งของคณะโดยม ี      
การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และการบริการวิชาการสามารถน าไปสู่   
ความเชื่อมโยงกบังานวิจัยและงานการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะเกษตรได้จัดเงินสนับสนุนให้บุคลากร
บริการวิชาการเพือ่เผยแพร่ผลงานสู่สังคมและชุมชน ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ 
ปุย๋ส่ังตัด เป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 มเีครือข่ายความร่วมมอื ของมลูนิธิพระดาบส 
มลูนิธิพลังนิเวศและชุมชน  ส านักงานประสานงานการวิจัยและพฒันาเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า และโครงการ “ปุย๋ส่ังตัด” ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้เกดิเครือข่ายของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ปุย๋ส่ังตัด” ท่ีเข้มแข็ง จนท าให้เกดิ
การเผยแพร่ผลงานการใช้ปุย๋ส่ังตัดในวงกว้าง  นอกจากนี้คณะเกษตรยังมุง่การพฒันาการบริการทางวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ  คณะเกษตรโดยภาควิชากฏีวิทยา ร่วมกบักรมราชองค์รักษ ์กระทรวงสาธารณสุขของไทย และกระทรวง
สาธารณสุขประเทศกมัพชูา ได้พจิารณาร่างแผนปฏิบัติงานเพือ่ด าเนินงานสร้างหลักสูตรผู้ช่วยนักกฏีวิทยา        
ตาม พระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ท้ังนี้เพือ่เป็นการสร้างบุคลากรในพืน้ท่ีให้มคีวามรู้ ความสามารถ  
ด้านกฏีวิทยา และสามารถปฏิบัติงานในพืน้ท่ีได้จริงแทนเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางได้  กจิกรรมดังกล่าวจึงได้ด าเนินงาน
ระหว่าง ตุลาคม 2556 – มนีาคม 2557 ส าหรับพนัธกจิด้านการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูสืบสาร พฒันา เผยแพร่ วัฒนธรรม 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ถือเป็นอกีพนัธกจิหนึ่งในการการบริหารการศึกษาของคณะเกษตร คณะเกษตรได้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมอนัดีเพือ่พฒันาให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านการสืบสานมรดกแห่ง
วัฒนธรรมภูมปิัญญาด้านการเกษตร ดังเช่นโครงการชวนน้องปลูกข้าวส านึกวัฒนธรรมการท านา คว้าเคียว เกีย่วข้าว 
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ประจ าปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้คณะเกษตรยังมกีารจัดสถานท่ีเพือ่เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัตนธรรม  โดยจัด       
ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติทางด้านการเกษตร ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 4 เพือ่เป็นการสืบสารมรดกแห่ง
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แกน่ิสิตคณะเกษตร นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลท่ัวไป 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะเกษตรให้
ความส าคัญกบัการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักวิจัยแบบบรูณาการ มกีารสร้างเครือข่าย และใช้   
ประโยชน์จากความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอนัจะน าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังปรากฏในงานด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยของคณะเกษตร ตัวอย่างเช่น โครงการ
สามพรานโมเดล การจัดการเกษตรอนิทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่ตลาด โครงการเกษตรอนิทรีย์บ้านแสนรักษ ์  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และบริษทัไบโอ-อะกริจ ากดั ซ่ึงโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะเกษตรมคีวามเข้มแข็ง อนัเนื่องมาจากเกดิเครือข่ายต้ังแต่ระดับชุมชน กระทรวง ตลอดจนหน่วยงาน
เอกชนท่ีให้ความส าคัญกบัการแกไ้ขปัญหาทางด้านการเกษตร 
 
การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมมุมองการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมผีลการประเมนิตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67  ผลการประเมนิ
ได้คุณภาพระดับดีมาก  หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.51  ผลประเมนิได้
คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที ่3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - 5.00 4.83 4.65 4.81 4.83 ดีมาก 4.82 ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน 4.00 5.00 4.89 4.44 4.89 4.57 4.83 ดีมาก 4.52 ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 
4. ด้านบคุลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.85 4.86 5.00 4.50 3.18 3.32 4.05 ดี 4.00 ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.93 4.95 4.56 4.32 4.35 4.67 ดีมาก 4.51 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพในมมุมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้ 

- ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉล่ีย 4.82 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีารส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ท้ังใน ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรกต็าม คณะ
ควรท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่การปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างประเด็นความรู้ท่ีคณะ
ต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัแผน 
กลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉล่ีย 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีารสนับสนุนการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพนิสิต เพือ่พฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต มเีครือข่ายความร่วมมอืกบัภายนอกท่ีเป็นองค์กรระดับชั้นน าท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมท้ังมผีลการด าเนินด้านการวิจัยและบริการวิชาการภาพรวมของคณะท่ีโดดเด่น  สามารถสร้างสรรค์
และถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพเป็นแหล่งความรู้ส าหรับสังคมและชุมชน สามารถตอบสนองต่อการพฒันา
ชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรกต็าม ควรสร้างระบบบริหารงานในแต่ละพนัธกจิท่ีมปีระสิทธิภาพ เพือ่ใช้ในการบริหาร
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ครุภัณฑ์ วัสดุและอปุกรณ์ กองทุนสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
ระบบติดตามและประเมนิผลท่ีมปีระสิทธิภาพ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉล่ีย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า  
คณะเกษตร มทีรัพยากรท่ีสามารถสร้างรายได้เสริม เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ  อย่างไรกต็าม ควรจัดท า
แผนการเงินรายหน่วยงานย่อยขึ้นกอ่น แล้วมาวิเคราะห์รายได้รายจ่ายในภาพรวมของคณะ เพือ่ให้มกีารใช้เงินได้
อย่างสมดุล 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉล่ีย 4.00  ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มคีณาจารย์ท่ีมคุีณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมี
ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมคุีณภาพ ได้รับการตีพมิพท้ั์ง
ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม  อย่างไรกต็าม  ควรมกีารจัดการ
ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม ่เพือ่สืบทอดความรู้และสร้างชื่อเสียงให้กบัคณะ 
และมกีารประเมนิความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเปูาประสงค์ท่ีต้องการ 

คณะเกษตร พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมมุมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเกษตร ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย พบว่า คณะเกษตรมกีระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการด้านนิสิต และกระบวนการบริการวิชาการท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอย่างมรีะบบ โดยคณะ
เกษตรมกีารเตรียมความพร้อม การจัดกจิกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกบักระบวนการดังกล่าวข้างต้น เช่น มกีาร
จัดท า มคอ. 3 และ Course Syllabus ในทุกรายวิชา มกีารวิจัยเพือ่การเรียนการสอน หรือวิจัยในชั้นเรียน เช่น 
งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 01007311  การวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ท าข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 200 ข้อ  รายวิชา 01007271 (วิทยาการพชืสวน) เป็นต้น มโีครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตอนัพงึประสงค์ มรีะบบและกลไกบริการวิชาการท่ีมกีารบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการ
วิจัย เป็นต้น จึงส่งผลให้ได้บัณฑิตท่ีมคีวามเพยีบพร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความพงึพอใจของผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการของคณะเกษตร 
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2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะเกษตรมกีารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ท้ัง
ห้องเรียน ห้องสมดุ ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้
คณะเกษตร (FOA Learning Center) รวมถึงพืน้ท่ีใช้สอยส าหรับการจัดกจิกรรมนิสิตในรูปแบบต่างๆ อย่าง
เพยีงพอ นอกจากนี้ แล้วยังมัน่ใจได้ถึงความปลอดภัย สุขลักษณะในการใช้อาคาร ตามท่ีกฏหมายก าหนด นอกจาก
คณะเกษตรมกีระบวนการในการพฒันาและบริหาร หลักสูตร กระบวนการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน การบริหารความเส่ียง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน อนัจะน ามาสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องในทิศทางเดียวกนั เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และพนัธกจิของคณะเกษตรตามท่ีก าหนดไว้ 

3. ด้านการเงิน พบว่า คณะเกษตรมกีารส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย โดยหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอก รวมถึงสนับสนุนทุนเพือ่การบริการวิชาการ นอกจากนี้คณะเกษตรยังมกีาร
วางแผนทางเงินท่ีเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ เช่น แผนการจัดหารายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มกีารจัดท า
รายงานการเงินท่ีโปร่งใส มกีารแสดงท่ีมาของรายรับ รายได้ การจัดสรร การติดตามและตรวจสอบ เป็นต้น  

4. ด้านบุคลากร   การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะเกษตรมีอาจารย์ท่ีความพร้อมท้ังทางด้าน ความรู้ 
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงคณาจารย์เหล่านี้เป็นก าลังส าคัญของคณะเกษตรในการผลิตงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณชนในรูปของการเสนอผลงานทางวิชาการ  การตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ และขยายผลต่อ
ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการต่อยอดสู่ภาคอตุสาหกรรม และการได้มาซ่ึงทรัพย์สินทางปัญญาในรูปลิขสิทธ์ิ และอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรด้วย ตัวอย่างผลงานเช่น วัสดุปลูก โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ณัฏฐ พชิกรรม 
 
การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะเกษตร พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมมุมอง  ด้านมาตรฐาน
สถาบันอดุมศึกษา  ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา โดยมกีารประเมนิตนเองในภาพความทุกมาตรฐาน ได้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.67  ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก  หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.51 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที ่3.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ   
ความพร้อมในการจดัการศึกษา 

          

1) ด้านกายภาพ 4.00 5.00 - - - - 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 
2) ด้านวิชาการ 4.85 4.86 4.67 4.00 4.49 4.49 4.70 ดีมาก 4.37 ดี 
3) ด้านการเงิน - - 5.00 4.00 - - 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
4) ด้านการบริหารจดัการ - - 5.00 4.33 4.78 4.65 4.94 ดีมาก 4.41 ดี 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

          

1) ด้านการผลิตบณัฑิต - - 5.00 5.00 5.00 4.73 4.73 ดีมาก 4.83 ดีมาก 
2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 2.74 2.93 3.87 ดี 3.96 ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวมประเมินตนเอง รวมกรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.93 4.95 4.56 4.32 4.35 4.67 ดีมาก 4.51 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

 
หากพจิารณาผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย  4.39 

ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านกายภาพ มคีะแนนเฉล่ีย 5.00       
ด้านวิชาการ มคีะแนนเฉล่ีย 4.37 ด้านการเงิน มคีะแนนเฉล่ีย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มคีะแนนเฉล่ีย 
4.38 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  มคีณาจารย์และ
บุคลากรท่ีมศัีกยภาพสูง  โดยผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กรด้วยการบริหาร
อย่างมธีรรมาภิบาล อย่างไรกต็าม ควรมอบหมายให้มผู้ีบริหารมารับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ  และวางระบบ
และกลไกในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจร PDCA ให้ชัดเจน 

- ด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 
4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านการผลิตบัณฑิต มคีะแนน
เฉล่ีย 4.83 ด้านการวิจัย มคีะแนนเฉล่ีย 3.96 ด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มคีะแนนเฉล่ีย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร สามารถด าเนินการตาม
ภารกจิของสถาบันได้เป็นอย่างดี โดยมบีุคลากรท่ีมศัีกยภาพสูง มคีวามรู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียง
เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมคุีณภาพ ได้รับการตีพมิพท้ั์งใน
ระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม อย่างไรกต็าม ภารกจิด้านการวิจัย คณะ
ยังมจี านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ และจ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพ ยังมอียู่น้อย ควรวางระบบและกลไกเพือ่ให้เกดิการติดตามและรวบรวมข้อมลูการใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  และหามาตรการเพือ่การผลิตผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพให้มากขึ้น 

คณะเกษตร พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเกษตร ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ คณะเกษตรมอีาคารเรียนหลายหลัง และมอีาคารเรียนรวมท่ีมหี้องปฏิบัติการกลาง

และมศูีนย์เรียนรู้อยู่ท่ีอาคารวชิรานุสรณ์ เหมาะสมต่อจ านวนนิสิตและจ านวนอาจารย์  คณะเกษตรมพีืน้ท่ี ในความ
ดูแลรับผิดชอบในส่วนกลางของคณะท่ีวิทยาเขตบางเขนและท่ีศูนย์สถานีต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ีดินและพืน้ท่ี
อาคาร ในส่วนของพืน้ท่ีดิน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 7,352 ไร่ 3 งาน 64.5 ตารางวา  ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีแปลงทดลอง/ฝึก
ประสบการณ์/งานวิจัย รวมจ านวน  3,373.03 ไร่ และพืน้ท่ีอืน่ ๆ  รวมจ านวน 3,979 ไร่ 3 งาน 64.5 ตารางวา 
ส่วนพืน้ท่ีอาคาร รวมจ านวนท้ังส้ิน 43,486.88 ตารางเมตร โดยเป็นห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม รวม 
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29,046.84 ตารางเมตร และหอพกั/บ้านพกั รวม 14 ,440.04  ตารางเมตร   คณะเกษตร มกีารจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมอีปุกรณ์การเรียนรู้ท่ีพอเพยีงต่อการจัดการศึกษา มพีืน้ท่ีใช้สอยส าหรับการจัด
กจิกรรมทุกประเภทอย่างเพยีงพอ มัน่คง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในการใช้อาคาร และตกแต่งอย่างมคีวามสุนทรีย์ 
โดยจัดโครงการวันพฒันาและปลูกต้นไมค้ณะเกษตร เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมบีุคลากรและนิสิตเจ้าร่วมช่วยกนัพฒันา
พืน้ท่ีของคณะเกษตรท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

- ด้านวิชาการ คณะเกษตรมศัีกยภาพและความพร้อมในการท างานวิจัยและวิชาการสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ของคณะเกษตร และแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีมุง่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยคณะเกษตรมคีวามพร้อมท้ังด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ 
หลักสูตร ตลอดจนการประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันาการปรับปรุงการบริหารวิชาการ  

- ด้านการเงิน คณะเกษตรมกีารวางแผนทางเงินท่ีเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ เช่น แผนการจัดหา
รายได้ แผนการจัดสรรงบประมาณ มกีารจัดท ารายงานการเงินท่ีโปร่งใส มกีารแสดงท่ีมาของรายรับ รายได้ การ
จัดสรร การติดตามและตรวจสอบ โดยมกีารจัดต้ังคณะกรรมตรวจสอบภายในคณะเพือ่ให้การด าเนินงานทางด้าน
การเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนเป็นต้น 

- ด้านการบริหารจัดการ คณะเกษตรมรีะบบบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และพนัธกจิท่ีก าหนดไว้ คณะเกษตรยังมี
การด าเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การดูแลสวัสดิการให้แกน่ิสิต
และบุคลากรในทุกระดับ ดังเช่นโครงการตรวจสุขภาพ รวมถึงการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลให้
เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้การบริหารงานอย่างมธีรรมาภิบาล และโปร่งใส 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา ประกอบด้วย . 
- ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรมกีารรับนิสิตท่ีมคุีณสมบัติตรงผ่านโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร 

และรับผ่านระบบ Admission จ านวนตรงตามแผนการรับนิสิต และสอดคล้องกบัเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงจัดให้มกีารพฒันาการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร เพือ่ตอบสนองความต้องการนิสิต  และมกีาร
เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังแสดงในรายการแผนการสอน 

- ด้านการวิจัย คณะเกษตรมกีารด าเนินพนัธกจิด้านการวิจัยอย่างมคุีณภาพ ประสิทธิภาพ  มรีะบบ
และกลไกท่ีเอือ้ต่อการท าวิจัย มกีารจัดหาทรัพยากรและการแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพือ่การวิจัย มเีครือข่ายการท าวิจัยกบัหน่วยงานภายนอก มี การส่งเสริม
งานวิจัยท าให้คณะเกษตรมผีลงานวิจัยท่ีตอบสนองและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้นจึงท าให้คณะเกษตรมี
ผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องยาวนาน และคณะเกษตรมกีารใช้โปรแกรม SciVal 
ประเมนิผลและวิเคราะห์ผลสมรรถนะงานวิจัยของหน่วยงานอกีด้วย 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม คณะเกษตรมกีารให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย เช่น  
การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การบริการฝึกอบรม ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายท้ังในวงกว้าง และกลุ่มเปูาหมาย     
ท่ีจ าเพาะเจาะจง นอกจากนี้แล้วคณะเกษตรยังได้มกีารน าความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ มาบูรณาการกบั    
การวิจัย และการเรียนการสอน ตลอดจนมกีารก าหนดให้นิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เข้ามาม ี  
ส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการหรือเป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรม มุง่สร้างและพฒันาทักษะในด้านการถ่ายทอด
โครงการบริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กบันิสิตคณะเกษตรผ่านโคงการบริการวิชาการทาง
การเกษตร 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเกษตรมรีะบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมภูมปิัญญาด้าน
การเกษตร ท้ังนี้เพือ่ให้นิสิตตลอดจนบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  และมกีารจัดการ
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบโดยมกีารก าหนดนโยบาย แผนงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ตลอดจนท า
งบประมาณในแต่ละโครงการ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน และมกีารประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้บุคคลทุกคน
มส่ีวนร่วม 
 
3.2 ผลการวิเคราะหต์นเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะเกษตร 
 การพจิารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา      
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ         

แผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 5.00     
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
จุดแข็ง 

- มหาวิทยาลัยมกีรอบให้ผู้บริหาร คณบดี ในรูปแบบตัวชี้วัด/เปูาหมายของแต่ละภารกจิ ก ากบัไว้กบั  
แผนพฒันาฯ และแผนเชิงรุก ท่ีได้รับอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย (กตป๑) อกีท้ังมกีารรายงานตามแบบ กตป๑๒ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  เสนอแนะให้ผู้บริหารรวบรวมรายงานน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดี (กตป๑) เข้ากบัแผน  
กลยุทธ์ ท่ีคณะท าการศึกษาวิเคราะห์ โดยอาจเลือกการเขียนโครงร่างองค์กรตามแนว EdPEx ขึ้น เพือ่น าทาง       
ให้การจัดท าแผนกลยุทธ์มคีวามชัดเจนมากขึ้น 
จุดทีค่วรพัฒนา 

- ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กรใหม ่ท่ีรวมหน่วยงานใหมต่าม  
ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ข้อเสนอแนะ 

- ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม ่ควรบูรณาการข้อมลูน าเข้าท่ีส าคัญจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
(รวมหน่วยงานใหม)่ มาเป็นองค์ประกอบการจัดการศึกษา SWOT ตนเอง และเขียนแผนกลยุทธ์ น าสู่การจัดท า  
แผนท่ีกลยุทธ์ strategic map และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงาน มกีารถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน โดยการ
ก าหนดตัวชี้วัดท่ีเข้าใจได้ง่าย และผู้รับผิดชอบ รวมถึงมกีารติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่ให้ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป 
แนวปฏิบัติทีดี่ 

- ไมม่ ี



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
253 

การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 

- คณะเกษตรมแีผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานท่ีค านึงถึงมาตรฐานการอดุมศึกษาและสอดคล้องกบั 
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของคณะเกษตรรับทราบ พร้อมท้ังติดตาม            
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานในระดับผู้บริหารคณะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 

การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่
สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 4.60 ได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มคุีณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

2. หลักสูตรมคีวามหลากหลายและตอบสนองความต้องการในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มกีารส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมกีารจัดการความรู้ โดยเฉพาะด้านการวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม ่เพือ่สืบทอด  

ความรู้และสร้างชื่อเสียงให้กบัคณะ โดยก าหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้ ( tacit knowledge) ถ่ายทอด   
สู่คนรุ่นใหม ่รวบรวมความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และคนรุ่นใหมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ 
เช่น สามารถเขียนขอทุนวิจัย การตีพมิพเ์ผยแพร่ 

2. ควรมกีารจัดท าแผนงานด้านความร่วมมอืกบัต่างประเทศให้มคีวามชัดเจน และส่ือสารสู่บุคลากรและ 
นิสิตภายในคณะ เช่น การจัดท าหลักสูตร double degree การแลกเปล่ียนนิสิต โครงการวิจัยท่ีร่วมมอืกนั 
จุดทีค่วรพัฒนา 

1. การบริหารและการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ยังไมเ่ป็นไปตามตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน (key performance) ครบทุกตัวบ่งชี้ในทุกหลักสูตร 

2. การติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการพฒันามาใช้ใน  
การปฏิบัติงาน ยังขาดความชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการพฒันา และไมพ่บการประเมนิความส าเร็จของแผน        
การบริหารและการพฒันาคณาจารย์ 

3. การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตคณะเกษตร ยังขาดความชัดเจนในด้านการถ่ายทอด 
เผยแพร่ให้รับทราบกนัท่ัวท้ังองค์กร ด้านตัวบ่งชี้ และเปูาหมายความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมมีาตรการก ากบัดูแลท่ีให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรตามแนวทาง  
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมนิผลการด าเนินงานในประเด็นของ  
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ การพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน การพฒันาอาจารย์และสายสนับสนุน  

2. คณะควรมกีารประเมนิความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรท้ังสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน โดยการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเปูาประสงค์ท่ีต้องการ 

3. คณะควรก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตคณะเกษตรให้มคีวามชัดเจน ในประเด็นใด 
ควรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร อกีท้ังต้องมกีารก าหนดตัวชี้วัดและ 
เปูาหมายความส าเร็จให้ชัดเจน มกีารเผยแพร่ให้รับทราบร่วมกนั จัดท าโครงการ/กจิกรรมท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรม 
ดังกล่าวให้ครอบคลุมนิสิตทุกชั้นปี รวมท้ังประเมนิผลความส าเร็จและน าผลการประเมนิมาปรับปรุงในรอบต่อไป 
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แนวปฏิบัติทีดี่ 
- ไมม่ ี

การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1.  คณะเกษตร มจี านวนหลักสูตรสูงถึง 29 หลักสูตร และมกีารใช้หลักสูตรร่วมกนักบัคณะเกษตร 
ก าแพงแสน จ านวน 6 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพชืสวน (2555) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาโรคพชื (2555) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพชืไร่ (2554) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพชืสวน (2555) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) (2555) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโรคพชื (2555) 
ท าให้มปีระสบการณ์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา และเป็นแนวปฏิบัติ
ท่ีน่ายกย่องในการจัดการหลักสูตร 
 2.  บุคลากรทางด้านการศึกษา มคุีณวุฒิในระดับปริญญาเอกในสัดส่วนท่ีสูงมาก นับเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าท่ีจะพฒันาการศึกษาของคณะเกษตรให้มคุีณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.  คณะเกษตร ด าเนินการตามกรอบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมจี านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศึกษาแผนท่ีท าวิทยานิพนธ์สูงกว่า 30 % ของจ านวนนิสิตรวม   
ทุกระดับปริญญา 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 - การพฒันาคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังอยู่ใน  
เกณฑ์ท่ีน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดให้ 
แนวทางเสริม 
 - คณะเกษตรควรมกีารสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหมใ่นการกา้วสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชการอยู่แล้วขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 

การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิต  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
จุดแข็ง 

- นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นิสิตสร้างผลงานทางวิชาการเพือ่น าเสนอท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
มากขึ้น 

2. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต นอกจากการศึกษาดูงานนอก 
สถานท่ีแล้ว (โครงการพฒันาคุณภาพนิสิต) คณะควรส่งเสริมให้นิสิตจัดกจิกรรมประเภทวิชาการหรือการเรียนรู้ท่ี
เน้นการปฏิบัติเพือ่เสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น 

3. เพือ่ให้การจัดกจิกรรมนิสิตตอบสนองต่อการพฒันานิสิตมคีวามชัดเจนย่ิงขึ้น ในการวางแผนการจัด 
กจิกรรมประจ าปี ควรจัดกจิกรรมตามกลุ่มเปูาหมาย (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) และประเภทกจิกรรมท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ (IDKU) โดยใช้ข้อมลูจากผลการประเมนิคุณภาพกจิกรรม
นิสิตในปีท่ีผ่านมา 
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จุดทีค่วรพัฒนา 
- ไมม่ ี

ข้อเสนอแนะ 
- ไมม่ ี

แนวปฏิบัติทีดี่ 
- ไมม่ ี

การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1. คณะมรีะบบและกลไกท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันานิสิตผ่านกจิกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลุม
ในการพฒันานิสิตให้มคุีณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  มรีะบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข้งและมกีารจัดกจิกรรมต่างๆ ท่ีช่วยติดตามและให้ความช่วยเหลือกบันิสิต 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1. คณะควรมกีารติดตามผลการด าเนินกจิกรรมนิสิตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพือ่ให้นิสิตได้มกีาร
พฒันาศักยภาพในการท ากจิกรรมต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
แนวปฏิบัติทีดี่ 
 1. คณะมกีารช่วยเหลือนิสิตในด้านการศึกษา  ผ่านโครงการสอนเสริมในรายวิชาพืน้ฐานท่ีด าเนินการ     
โดยคณาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาพืน้ฐานนั้นๆ 
 2. คณะมกีารส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาและหลักสูตร ในการจัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเพือ่ให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพท่ีเรียนมากย่ิงขึ้น 
 
องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ.        
3  ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 3.87 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 3.96 ได้คุณภาพระดับดี 
จุดแข็ง 

1. ผลการด าเนินด้านการวิจัยภาพรวมของคณะมทิีศทางท่ีชัดเจน และโดดเด่นในระดับนานาชาติ 
2. มเีครือข่ายความร่วมมอืกบัภายนอกท่ีเป็นองค์กรระดับชั้นน าท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. รวบรวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะท่ีมชีื่อเสียง อาจจัดท าเป็นโครงการผู้ทรงคุณวุฒิจับคู่กบั 

คณาจารย์รุ่นใหมใ่นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน 
2. คณะควรมกีารก าหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมนิผล (Follow up) ของเครือข่ายท่ีร่วมมอื เพือ่ดู 

ความส าเร็จท่ีแท้จริงท่ีต้องการสะท้อนภาพการขับเคล่ือนในระดับยุทธศาสตร์  เช่น ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน  
การร่วมมอืตามวัตถุประสงค์ (output) และส่งผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ตามยุทธศาสตร์ของคณะ 

3. คณะควรลงทุนด้านระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิจัย เพือ่เป็นเคร่ืองมอืเชิงระบบในการรวบรวม 
ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีผ่านมาของคณะ เพือ่สร้างคลังความรู้  ศาสตร์ด้านเกษตรของชาติ เพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้หลักของประเทศ 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
256 

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ภาพรวมของการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบท่ีสอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะยังไมไ่ด้ก าหนด 

เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการขับเคล่ือนตามพนัธกจิงานวิจัยในระดับภาควิชา 
2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมสัีดส่วนท่ีน้อยเมือ่เทียบกบัผลงานวิจัยท่ีมอียู่จ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะต้องสร้างระบบบริหารงานวิจัยท่ีมปีระสิทธิภาพ เพือ่ใช้ในการบริหารปัจจัยสนับสนุน อาทิ 

ครุภัณฑ์ วัสดุและอปุกรณ์ กองทุนสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น จนถึงการบริหารผลงานวิจัยท่ีเสร็จแล้ว ซ่ึงจะต้องมรีะบบ
ติดตามและประเมนิผลท่ีมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะควรบรรจุโครงการตลาดนัดผลงานวิจัยให้อยู่ในแผนกลยุทธ์ เพือ่จับคู่ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ท่ีต้องการน าผลงานวิจัยท่ีมอียู่จ านวนมากในคณะไปใช้ประโยชน์ท้ังท่ีอยู่ในรูปแบบสนับสนุนแบบให้เปล่า 
เพือ่สร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนให้กบัสังคมและชุมชน และรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินและ
ไมเ่ป็นตัวเงิน ซ่ึงจะท าให้เกดิการสร้างบรรยากาศของการสร้างแรงจูงใจให้กบันักวิจัย และยังเป็นแนวทางหนึ่งของ
การก าหนดกลยุทธ์การได้มาของเงินท่ีเป็นรายรับระยะยาวของคณะ 
แนวปฏิบัติทีดี่ 

- ไมม่ ี
การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1. คณาจารย์และนักวิจัยมศัีกยภาพและความเชี่ยวชาญในการวิจัยสูง สามารถพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัย
ได้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมและวิชาชีพ และสามารถหาแหล่งทุนและได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. คณาจารย์น าผลงานวิจัยมาบูรณาการในการปรับปรุงและพฒันารายวิชาและหลักสูตรให้ทันสมยั ส าหรับ
ใช้ในการสอนนิสิตและบริการวิชาการแกบุ่คคลท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 
 3. คณาจารย์และบุคลากรวิจัยมคีวามสามารถเผยแพร่ผลงานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติได้
อย่างต่อเนื่อง 
 4. คณะเกษตรมผีลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมกีารย่ืนจดทะเบียนจ านวนมาก 
 5. คณะเกษตรมกีารประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะชนผ่านส่ือต่างๆ     
อย่างเป็นระบบในเชิงรุก 
แนวทางเสริม 
 1. คณะเกษตรควรมแีนวทางในการผลักดันให้อาจารย์และบุคลากรวิจัยรุ่นใหมท่ี่มอีายุงานน้อยกว่า 5 ปี ซ่ึง
เป็นทรัพยากรท่ีมคีวามส าคัญในอนาคต ให้มกีารสร้างผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม จ านวน       
4 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
จุดแข็ง 

- ไมม่ ี
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไมม่ ี

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. รูปแบบของการบริหารการสนับสนุนการบริการวิชาการ ยังไมไ่ด้ด าเนินการขับเคล่ือนในระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ีคณะก าหนดทิศทางไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานจากพนัธกจิของภาควิชา 
2. การเขียนข้อเสนอโครงการท่ีพบ ไมช่ัดเจนขาดการเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ ไมว่่าจะเป็นชื่อโครงการ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้ตัวชี้วัดท่ีระบุในโครงการท่ีเป็น 
output/outcome ไมช่ัดเจน ส่วนใหญ่ยังนับจ านวนโครงการและจ านวนคน 

3. การบริหารโครงการยังไมเ่ป็นไปตามหลักการ PDCA ซ่ึงจะขาดการก าหนดการวิเคราะห์ผลจากการเกบ็ 
ข้อมลูประเมนิตามตัวชี้วัด ไมม่กีารติดตาม (Follow up) จะประเมนิเพยีงคร้ังเดียวหลังจากท่ีอบรมเสร็จ เคร่ืองมอืท่ี
เกบ็ไมส่ามารถน ามาวิเคราะห์เพือ่ปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไปได้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะจะต้องสร้างระบบบริหารงานเพือ่สนับสนุนการบริการวิชาการของภาควิชาต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็น  
กลไกท่ีส าคัญในการให้บริการวิชาการแกก่ลุ่มเปูาหมาย โดยจะอาจรวบรวมโครงการต่างๆ ท่ีเสนอจากระดับ
ภาควิชาเพือ่จัดท าแผนรวม (Aggregate planning) เพือ่ใช้เป็นระบบติดตามและประเมนิผลท่ีเป็น Outcome ของ
โครงการต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัเปูาประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

2. คณะควรจัดอบรมให้กบับุคลากรท่ีเกีย่วข้องกบัการเขียนข้อเสนอโครงการท่ีเชื่อมโยงกบัแผน 
ยุทธศาสตร์ และการบริหารโครงการตามหลักการ PDCA ให้ถูกต้องเพือ่ให้โครงการท่ีท าเกดิบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และมปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จตามเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และเปูาหมายท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์  

แนวปฏิบัติทีดี่ 
- ไมม่ ี

การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1.   มกีารให้บริการวิชาการแกสั่งคมท่ีตรงกบัความต้องการ และตรงกบัความเชี่ยวชาญของหน่วยงานอย่าง
เด่นชัด โดยมกีารบูรณาการในทุกมติิ ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการมส่ีวนในการส่งเสริมความมัน่คง
ของสังคม ระบอบประชาธิปไตย และสถาบันพระมหากษตัริย์ไทย 
 2.  มกีารด าเนินงานบริการวิชาการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) และมกีารพฒันากระบวนการให้บริการ
วิชาการแกสั่งคมอย่างครบวงจร ต้ังแต่ ส ารวจความต้องการ วางแผนการด าเนินงานอย่างรอบครอบและครอบคลุม
ด าเนินงานตามแผน ประเมนิผลการให้บริการท่ีได้ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน และน าผลการประเมนิมาวิเคราะห์
ปรับปรุงในการให้บริการคร้ังต่อไป ผู้ให้บริการมาการพฒันาทักษะการให้บริการอย่างมอือาชีพ ส่งผลให้ผู้รับบริการ
วิชาการเกดิความพงึพอใจมากย่ิงขึ้น 
 3.  มผีลการด าเนินงานการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพืน้ท่ีท่ัวประเทศ 
นับว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การเกษตรระดับครัวเรือนและชุมชนมคีวามย่ังยืน และน าไปสู่ความมัน่คง
ทางการเกษตรและสังคมในระดับประเทศได้ 
 4.  มศัีกยภาพท้ังด้านบุคลากรและพืน้ท่ี เอือ้ต่อการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร จึงท าให้คณะเกษตร
เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.  มกีารน านิสิตทุกระดับชั้นของคณะเกษตร เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการ เพือ่เปิดโอกาสให้เรียนรู้
รูปแบบ วิธี และรายละเอยีดในการให้บริการอย่างแท้จริง ซ่ึงนิสิตได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆ รวมท้ังการปฏิบัติงานจาก
คณาจารย์ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ สัมผัสบรรยากาศในการให้บริการวิชาการ และรับทราบข้อมลูเชิงลึกในมมุมองของ
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เกษตรกรหรือผู้รับบริการวิชาการ กอ่ให้เกดิการตระหนักและเข้าใจในสถานการณ์ นิสิตคณะเกษตรจึงมคีวามรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถในการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการมจีิตสาธารณะในด้านการ
ให้บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน    

3 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
จุดแข็ง 

- ไมม่ ี
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไมม่ ี

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. คณะมพีนัธกจิท่ีเกีย่วข้องกบัภูมปิัญญาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของชุมชน ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ 

ของชาติไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญและสามารถสร้างความโดดเด่นได้มากกว่าสาขาอืน่ แต่การท าโครงการท่ีผ่านมา  
ยังไมพ่บ outcome ท่ีจะเชื่อมโยงผลท่ีได้จากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะเกดิผลอะไรกบัคณะหรือ
บุคลากรของคณะ 

2. ภาพรวมของการบริหารโครงการต่างๆ ไมเ่ป็นไปตามแนวทาง PDCA จะพบได้จากการประเมนิ 
ผลส าเร็จไมแ่สดงในทุกโครงการ/กจิกรรม และไมพ่บผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการประเมนิมาปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ 
ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรใช้องค์ความรู้ท่ีมคีวามโดดเด่นจากงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัภูมปิัญญาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของ  
ชุมชน ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
เน้นการรักษามรดกของชาติ โดยบรรจุให้เป็นโครงการท่ีส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ 
แนวปฏิบัติทีดี่ 

- ไมม่ ี
การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1.  คณะเกษตรให้ความส าคัญกบักจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมกีารบูรณาการกจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน กจิกรรมนิสิต รวมท้ังมกีารจัดกจิกรรมท่ีฟืน้ฟ ูอนุรักษ ์สืบสาน พฒันา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ ทางด้าน
การเกษตร 
 2.  มี การจัดสถานท่ีเพือ่เผยแพร่งานด้านศิลปะและวั ฒนธรรม  โดยจัดห้อง นิทรรศการเทิดพระเกยีรติ      
50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ซ่ึงเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติทางด้านการเกษตร 
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 4 เพือ่เป็นการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมและภูมปิัญญาด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และมกีารเผยแพร่กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องผ่านส่ือโทรทัศน์และเครือข่ายสากล 
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แนวทางเสริม 
1. ควรเพิม่การจัดกจิกรรมท่ีสร้างเสริมการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทยให้แกน่ิสิต เช่น มารยาทในการด าเนิน  

ชีวิต เป็นต้น 
 2. ควร มแีผนเชิงรุกในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยสู่นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
แนวปฏิบัติทีดี่ 

1. มกีารสืบสานประเพณีของไทยในการเคารพผู้อาวุโส รุ่นพี ่และรุ่นน้อง (งานคืนสู่เหย้า "รวงทองคืนทุ่ง") 
 2. มกีารเชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์ต่อคณะเกษตรและการพฒันาการเกษตรของไทย โดยผสานร่วมกบั
เอกลักษณ์ของคณะเกษตร (โล่รวงทองเกยีรติคุณ) 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  จ านวน             
5 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
จุดแข็ง 

- ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กรด้วยการบริหารอย่างมธีรรมาภิบาล  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างให้แกบุ่คลากรและนิสิต  

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงระบบการก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
2. คณะผู้บริหารควรท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่การปฏิบัติ 
3. ควรมผู้ีก ากบัแผน/ดูแลระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เพือ่สนับสนุนพนัธกจิท่ีส าคัญ 
4. ผู้บริหารทุกระดับควรมองหาโอกาสพฒันาองค์กรด้วยการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ   

และเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
2. คณะควรยกตัวอย่างประเด็นความรู้ท่ีคณะต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิต 

และด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ 
3. คณะควรมอบหมายให้มผู้ีบริหารมารับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ รวมท้ังติดตามประเมนิประเมนิผล 

/ความพงึพอใจของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
4. คณะควรมกีารน าแนวปฏิบัติท่ีดี ในด้านบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานมาเผยแพร่ เพือ่เป็น    

การกระตุ้นความสนใจในการมองหาโอกาสพฒันาให้แพร่หลายท่ัวองค์กร 

แนวปฏิบัติทีดี่ 
- ไมม่ ี
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การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1. มกีารบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย     
มส่ีวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารและพฒันาองค์กรหลายช่องทาง 
 2.  มกีารน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเช่น ระบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์             
(E-office)  หรือการด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโดยใช้ระบบ (E-meeting) 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
จุดแข็ง 

- ไมม่ ี

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไมม่ ี

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ไมพ่บการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสมบูรณ์ เพือ่ประโยชน์ต่อการบริหารการเงินได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและสมเหตุผล 
ข้อเสนอแนะ 
- คณะควรจัดท าแผนการเงินรายหน่วยงานย่อยขึ้นกอ่น  แล้วมาวิเคราะห์รายได้รายจ่ายในภาพรวมของ 

คณะ เพือ่ให้มกีารใช้เงินได้อย่างสมดุล 
แนวปฏิบัติทีดี่ 

- ไมม่ ี
 

การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1.  ผู้บริหารมกีารบริหารการเงินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยมกีารรายงานการเงินของคณะและ
รายงานกองทุนคณะเกษตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ จ านวน  
2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉล่ีย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
จุดแข็ง 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้ความส าคัญกบัการประกนัคุณภาพและมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณะ  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ไมม่ ี
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จุดทีค่วรพัฒนา 
- การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพของคณะ ยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมนิในบาง  

ประเด็น ท าให้ผลการพฒันาและปรับปรุงไมส่ะท้อนถึงการพฒันาและปรับปรุงท่ีดี 
ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการติดตามก ากบัการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม  
เกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน อกีท้ังต้องท าความเข้าใจ และมเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเกณฑ์ใหมท่ี่ก าลังจะ
ด าเนินงานในปีหน้า 
 
การวิเคราะหต์นเอง 
จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรคณะเกษตรให้ความสนใจและความส าคัญต่อระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา และน างาน
ประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานจึงท าให้ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านของคณะเกษตรเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา และภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา 
แนวทางเสริม 
 1. ควรมกีารใช้เคร่ืองมอืท่ีสามารถพฒันาคุณภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศเช่น เกณฑ์คุณภาพ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานยอ่ย  
คณะเกษตร  ได้ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ 
มผีลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
องค์ที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
1. กฎีวิทยา - มรีะบบและกลไกในการ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จาก
ระดับไปยังบุคลากรใน
ภาควิชา (หน่วยงานภายใน)ท่ี
ค่อนข้างชัดเจน และมขีั้นตอน
ท่ีปรากฏเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ท าให้การขับเคล่ือนแผนกล
ยุทธ์ดังกล่าวมปีระสิทธิภาพ
และสามารถบรรลุเปูาหมายได้
เป็นอย่างดี 

- - 

2. เกษตรกลวิธาน - - - 
3. คหกรรมศาสตร์ - - - 

4. ปฐพวิีทยา - ภาควิชามกีารก าหนด
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
แผนงาน และมกีารด าเนินการ
ตามแผน 

- การประเมนิผลใน
โครงการย่อย ควรท าอย่าง
เป็นระบบให้ชัดเจน 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ ควรท าการ
ประเมนิผลอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนั 

5. พชืไร่นา 1. มกีารก าหนด ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
แผนงาน และมแีผน
ด าเนินงานครบทุกภารกจิ 
2. มกีารติดตามผลการ
ด าเนินการภายในท่ีชัดเจน 

- - 

6. พชืสวน -  มกีระบวนการจัดท าแผน
และด าเนินงานครบถ้วนตาม
ระบบกลไกประดันคุณภาพ 

- - 

7. โรคพชื -  มรีะบบและกลไกในการ
ติดตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี
ชัดเจน และมขีั้นตอนท่ี
สามารถก ากบัดูแลได้ โดยให้มี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพือ่
รายงานในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
รับทราบและให้ความเห็น/
ค าแนะน าในการปรับปรุง
ต่อไป 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- มกีารทบทวนแผนกลยุทธ์
ของภาควิชาฯ โดยได้พจิารณา
จากผลการด าเนินงานรายตัว
บ่งชี้การประชุมคุณภาพ
ภายในซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุง 
“วิสัยทัศน์และการบริหารเพือ่
การพฒันาภาควิชาส่งเสริม
และนิเทศศาสตร์เกษตร  ปี 
2555- 2558 
(ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี )” 

- - 

9. สัตวบาล - ภาควิชาฯมรีะบบกลไกใน
การจัดท าปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์น าไปสุ่
การจัดท าแผนด าเนินการ
ประจ าปี ซ่ึงครอบคลุมพนัธกจิ
ท้ัง 4 ด้าน การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิ
ชการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังมี
การติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และแจ้งต่อ
บุคลากรในภาควิชาฯได้
รับทราบ 

- - 

10. ส านักงาน 
เลขานุการ 

- 1. ขาดหลักฐานการมส่ีวน
ร่วมของบุคลากรในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ขาดหลักฐานการด าเนิน  
งานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบท้ัง 4 พนัธกจิ 
3. ขาดหลักฐานการติดตาม
และประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. ควรเกบ็หลักฐานการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ควรให้ภาควิชาแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนด าเนินงานของ
ภาควิชากบัแผนกลยุทธ์
ของคณะ 
3. ควรจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้ครบถ้วน           
4 พนัธกจิ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
4. ควรเสนอผลการ
ติดตามและประเมนิผล
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีต่อผู้บริหาร / 
คณะกรรมการประจ า
คณะ ในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

11. สถาบันอนิทรีฯ  
(เดิม)  

- 1. ขาดหลักฐานการมส่ีวน
ร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงานในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ 
2. ขาดหลักฐานท่ีแผนกล
ยุทธ์ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน และถูกถ่ายทอด
สู่ทุกหน่วยงานย่อย 
3. ขาดหลักฐานการด าเนิน
กระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน 
4.  ขาดหลักฐานการติดตาม
ผลการด าเนินงานและ
รายงานต่อผู้บริหารอย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 
5. ไมม่กีารขออนุมติั
โครงการให้สอดคล้องกบั
แผนปฏิบัติงานทุกพนัธกจิ 
6. มกีารด าเนินกจิกรรม
นอกเหนือจากท่ีระบุใน
แผนปฏิบัติงานตามพนัธกจิ 
7. ขาดหลักฐานท่ีกลยุทธ์
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง
กบัจุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน 
 

1. ต้องเกบ็หลักฐานการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานให้ครบถ้วน 
2. ต้องมกีารติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน เพือ่ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีต่อไป 
3. ต้องมกีารขออนุมติั
โครงการกอ่นเร่ิมขอ
ด าเนินงานกจิกรรม ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของ
โครงการ 
4.ต้องเกบ็หลักฐานท่ี
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานได้เห็นชอบต่อ    
กลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกบัจุดเด่นหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน 
5. ควรจัดให้มรีะบบการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและกลยุทธ์
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
8. ขาดระบบการมส่ีวนร่วม
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน กลยุทธ์ท่ีก าหนด  
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

12. สถาบันนิเวศฯ  
(เดิม) 

- 1. ยังไมม่หีลักฐานการ
รายงานผลการประเมนิผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์เสนอ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าฯ อย่างน้อยปีละ    
1 คร้ัง 
2. ยังไมม่กีารประเมนิผล
ความพงึพอใจของบุคลากร
ท่ีเกีย่วกบัการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงาน 
3. ยังไมม่กีารประเมนิผล
กระทบในการด าเนินการ
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หน่วยงาน 
4. ยังไมไ่ด้การยอมรับใน
จุดเด่น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ของหน่วยงานในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

1. ต้องมกีารประเมนิผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์เสนอ
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2. ต้องด าเนินการประเมนิ  
ผลความพงึพอใจของ
บุคลากรท่ีเกีย่วกบัการ
ด าเนินการตามจุดเน้น 
และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน 
3. ต้องด าเนินการ
ประเมนิผลกระทบในการ
ด าเนินการตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหน่วยงาน 
4. ต้องประชาสัมพนัธ์
จุดเด่นซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ของหน่วยงานเพือ่ให้เกดิ
การยอมรับในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
1. กฎีวิทยา 1. มหีลักสูตรท่ีภาควิชาฯ

รับผิดชอบท่ีหลากหลาย
ครบถ้วนท้ังระดับปริญญาตรี 
โท เอก 
2. ภาควิชาฯมอีาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมด 
3. มกีารให้ผู้มปีระสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

- ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
ขอต าแหน่งทางวิชาการให้
มากขึ้น 

- ภาควิชาฯ ควรส่งเสริม 
กระตุ้นเตือนให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
2. เกษตรกลวิธาน - - อาจารย์ประจ าท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์มจี านวนน้อย 

1.ควรสนับสนุน ส่งเสริม 
แนวทางการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.ควรประเมนิผลส าเร็จ
ของแผนการบริหารและ
การพฒันาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพือ่
น าไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

3. คหกรรมศาสตร์ 1. มกีารด าเนินการเกีย่วกบั
การพฒันาหลักสูตรครบถ้วน
สมบูรณ์ต้ังแต่การแต่งต้ัง
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
และมกีารประชุมอย่าง
ต่อเนื่องซ่ึงน าไปสู่การ
ประเมนิผลและการน าไปใช้
ปรับปรุงหลักสูตรใน          
เชิงประจักษ ์
2. มกีารสนับสนุนส่งเสริมให้
นิสิตส่งผลงานเข้าประกวด
และได้รับรางวัล 

1. อาจารย์ประจ ามคุีณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกน้อยกว่า
จ านวนอาจารย์ประจ ามาก 
(3.8%) 
2.อาจารย์ประจ าท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวนน้อยเพยีงร้อยละ 
7.5 ของอาจารย์ประจ า 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อ โดยอาจ
มกีารสนับสนุน
งบประมาณในการเพิม่พนู
ทักษะทางด้าน
ภาษาองักฤษหรือ
สนับสนุนทุนวิจัยบางส่วน
ในการศึกษาต่อ 
2. แต่งต้ังอาจารย์พีเ่ล้ียง 
เพือ่คอยแนะน าและให้
การสนับสนุนด้านการ
เขียนการวิจัยเพือ่ใช้ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4. ปฐพวิีทยา - มกีารให้ทุนอดุหนุน
การศึกษาส าหรับนิสิตท่ีผ่าน
การคัดเลือกจาก 6 กองทุน 

- ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้
อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. ควรท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. ควรท าการประเมนิผล
กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิตให้ครบ
ทุกกจิกรรม 
3. ควรจัดเอกสารให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด โดย
เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

5. พชืไร่นา 1.ภาควิชาฯ มคีณาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกใน
ประมาณท่ีมากถึงร้อยละ 
84.21 ของจ านวนอาจารย์ใน
ภาควิชา 
 

- ภาควิชาฯมคีณาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รองศาสตราจารย์และศาต
ราจารย์คิดเป็นร้อยละ 
26.32 ของจ านวนอาจารย์
ในภาควิชา แต่มจี านวน
ลดลงจากปีการศึกษา 2555 

- ควรสนับสนุนให้
คณาจารย์ท่ียังไมม่ี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รองศาสตราจารย์และ 
ศาตราจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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2. ภาควิชาฯ มกีลไกการเปิด
และปิดหลักสูตรรวมถึงการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานและบริหาร
หลักสูตร 

6. พชืสวน - - อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
กบัศาสตราจารย์ยังอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีควรปรับปรุง 

- ควรมกีลไกและแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

7. โรคพชื - - - 
8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

-  สนับสนุนให้อาจารย์ท าการ
วิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการ
สอน โดยการก าหนดแนว
ทางการพฒันาอาจารย์ด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การวิจัยและพฒันา นวัตกรรม
การเรียนการสอน ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์คิดค้น
พฒันานวัตกรรมใหม ่ๆ ใน
ด้านการเรียนการสอน ด้วย
การสนับสนุนทุนในการท า
วิจัย เพือ่พฒันาการเรียนการ
สอน และจัดให้มกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรุ้และ
เผยแพร่งานวิจัยด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-  ภาควิชาฯต้องพฒันานิสิต
ให้ได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกยีรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์ได้สร้างผลงานทาง
วิชาการท้ังงานการเรียน
การสอน งานวิจั ย งาน
บริการ วิชาการ รวมถึง
สร้างนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอน เพือ่
พฒันาการเรียนการสอน 
2. กระตุ้น สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจให้นิสิตใน
การใช้ศักยภาพทาง
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีตนเองมอียู่
สร้างสรรค์ผลงานและ
แสดงความสามาถออกสู่
สาธารณะ 
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้
อาจารย์ได้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการเมือ่ครบ
ก าหนดการขอได้ 

9. สัตวบาล -  มคีณาจารย์ท่ีมวุีฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวนมาก ร้อยละ 94.11 
(17 ใน 18) 

1. ไมม่คีณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพือ่ให้การติดตาม ก ากบั 
ประเมนิ และพฒันา
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ควรมกีารแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2.ควรมมีาตรฐานการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มคีวามกา้วหน้า
ในการพฒันาต าแหน่งทาง
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2. มอีาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (รศ. และ ศ) 
ร้อยละ 22.22 ซ่ึงต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 
30) 
3. ไมม่กีารทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม
มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 

วิชาการให้สูงขึ้น 
3.ควรมกีารแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบฯ
และด าเนินการทวนสอบ
ตามข้อก าหนด 

10. ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- - - 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- - - 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 
1. กฎีวิทยา - ภาควิชาฯมกีารจัดกจิกรรม

ให้นิสิตมส่ีวนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพโดยนิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ควรมกีารประเมนิ
ความส าเร็จของแผนการจัด
กจิกรรมพฒันานิสิตและน า
ผลการประเมนิท่ีได้มา
ปรับปรุงให้มปีระสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

- 

2. เกษตรกลวิธาน - ภาควิชามกีารจัดท าแผนการ
จัดกจิกรรมพฒันานิสิตท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

- ไมม่กีารน าผลการประเมนิ
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกจิกรรม
เพือ่พฒันานิสิต 

- ควรมกีารน า ผลการ
ประเมนิไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัด
กจิกรรมเพือ่พฒันานิสิต 

3. คหกรรมศาสตร์ - - - 
4. ปฐพวิีทยา 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและการให้ข้อมลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตและศิษย์เกา่ 
2. มกีารส่งเสริมกจิกรรมนิสิต
ในระดับคณะ 

-  ขาดการน าผลการ
ประเมนิคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมลู 

- 

5. พชืไร่นา 1. มกีารจัดกจิกรรมเพือ่
พฒันาประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการแกน่ิสิตอย่าง
สม่ าเสมอและมกีารน าผลการ
ประเมนิคุณภาพของการ

- - 
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ให้บริการมาพฒันาการ
จัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 
2. มกีารจัดบริการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวิตแกน่ิสิตอย่างมคุีณภาพ 

6. พชืสวน 1. มแีผนการจัดกจิกรรม
พฒันานิสิตท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ 
2. ภาควิชาฯมกีารสนับสนุน
ในการจัดสรรงบประมาณเพือ่
สนับสนุนกจิกรรมนิสิต 

- - 

7. โรคพชื - มโีครงการ/กจิกรรมท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา
นิสิตท่ีหลากหลาย และ
ครอบคลุมมาตรฐานท่ี
สอดคล้องกบัลักษณะบัณฑิตท่ี
พงึประสงค์ท้ัง 5 ด้าน ท่ีได้รับ
ความร่วมมอืเป็นอย่างย่ิงจาก
บุคลากรและนิสิตภาควิชาฯ 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

-  ภาควิชาฯมแีผนยุทธศาสตร์
การพฒันานิสิต เพือ่การจัด
กจิกรรมเพือ่พฒันาประสบ
การณืทางวิชาการและวิชาชีพ
แกน่ิสิตครอบคลุมทุกด้าน 
และฝึกให้นิสิตเป็นผู้คิดริเร่ิม
การท ากจิกรรม ฝึก
กระบวนการคิด การท างาน
ร่วมกนัระหว่างนิสิต การ
เรียนรู้ชุมชน อนัเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิตในอนาคต 

-  ภาควิชาฯ  ไมม่กีจิกรรม
เพือ่พฒันาความรู้และ
ประสบการณืให้ศิษย์เกา่ ซ่ึง
หากด าเนินการได้จะท าให้
ทราบส่ิงท่ีศิษย์เกา่ขาด     
ในองค์ความรู้ใด 
นอกเหนือจากการเรียนได้ 
หรือองค์ความรู้ใดควรได้รับ
การต่อยอด อนัส่งเป็นข้อมลู
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ        
การปรับปรุงหลักสูตรได้อกี
ทางด้วย 

- 

9. สัตวบาล - ภาควิชาฯมรีะบบกลไก     
ในการพฒันานิสิตโดยมกีารจัด
โครงการท่ีมุง่เน้นพฒันา
ศักยภาพของนิสิตบรรจุไว้ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปี 
รวมถึงการบริการให้ค าปรึกษา

- - 
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แกน่ิสิตผ่านกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและมกีารติดตามผล
การด าเนินงานทุกโครงการ 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- - - 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- - - 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
1. กฎีวิทยา - .อาจารย์ในภาควิชาฯน า

โครงการวิจัยท่ีได้รับจากทุน
วิจัยภายในและภายนอกไป
ประยุกต์ใช้กบัการเรียนการ
สอนและได้รับทุนวิจัยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- - 

2. เกษตรกลวิธาน - - - ภาควิชาควรจัดให้มคีณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพีเ่ล้ียง
ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์
ท่ีเสนอขอทุนไปยังแหล่ง
ทุน ต่าง ๆ เพือ่ให้โอกาส
ได้รับทุนวิจัยเพิม่มากขึ้น 

3. คหกรรมศาสตร์ -  มคีวามโดดเด่นในการบูร
ณาการกระบวนการวิจัยหรือ       
งานสร้างสรรค์กบัการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ไมม่ผีลงานท่ีมกีารตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับ  
นานาชาติ 
2. ขาดการรับรองงานวิจัยท่ี
น ามาใช้ประโยชน์ได้จาก
หน่วยงานภายนอก 

-  ผลักดันและส่งเสริมให้มี
ผลงานตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

4. ปฐพวิีทยา -  มผีลงานวิจัยตีพมิพใ์นระดับ
นานาชาติเป็นจ านวนมาก  
และมเีงินสนับสนุนงานวิจัย
เป็นจ านวนมาก 

1. ไมม่รีะบบการพฒันา
งานวิจัยอย่างชัดเจน 
2. ไมม่รีะบบในการคุ้มครอง
สิทธ์ิงานวิจัยสิทธิบัตร     
อนุสิทธิบัตร 
3. ไมม่หีลักฐานการน างาน
วัจัยไปใช้ประโยชน์สู่สังคม 

- จัดระบบการพฒันา
งานวิจัยและการคุ้มครอง
สิทธ์ิงานวิจัยในระดับภาคฯ 

5. พชืไร่นา - มสัีดส่วนของเงินสนับสนุน
งานวิจันต่ออาจารย์ประจ า   

- ยังมจี านวนโครงการบูรณา
การกระบวนการวิจัย หรือ

- 
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สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดมาก 
(180,000 บาท : คน) ท้ังนี้ 
เนื่องจากจากจ านวนอาจารย์
ท่ีได้รับทุนวิจัย 63 % 
(12 X100/19) และมถีึงร้อย
ละ 47% ได้รับเงินสนับสนุน
วิจัยจากภายนอก 
(9X100/19) 

การจัดเรียนการสอนยังมี
น้อยโครงการ ควรพจิารณา
ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการฯ
ให้มากขึ้น 

6. พชืสวน - มกีารสนับสนุนให้คณาจารย์
และนักวิจัยในภาควิชาฯ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์โดยการให้ทุนวิจัย
ส าหรับอาจารย์ใหม ่และมเีงิน
สนับสุนการตีพมิพเ์ผยแพร่ 

- - 

7. โรคพชื -  มผีลงานเผยแพร่ในรูปแบบ
วารสารวิจัยจ านวนมาก 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้
จากการวิจัยและน าไปเผยแพร่
ผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม เช่น ส่ือ 
electronic และส่ือสังคม
ออนไลน์ 

1.ให้ความรู้แกอ่าจารย์และ
นักวิจัยของภาควิชาฯ เพือ่
เป็นแนวทางในการย่ืนจด
สิทธิบัติและอนุสิทธิบัตร 
2. รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ด้านส่งเสริม
การเกษตร เพือ่เป็นองค์
ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ 
ผ่านทางเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต 

- 

9. สัตวบาล 1. มเีงินสนับสนุนงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
2. มงีานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จ านวนมาก 

- - 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

1. บุคลากรมศัีกยภาพและมี
ความเชี่ยวชาญการวิจัยและ

1. ไมม่กีารติดตามและ
ประเมนิผลการบริหาร

1. ควรมกีารวางระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยหรือ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
บริการวิชาการ 
2. เป็นหน่วยงานท่ีมโีครงการ/
กจิกรรมบริการวิชาการท่ี
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม 
3. มศัีกยภาพในการหารายได้ 
เพือ่การพึง่พาตนเองจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมอียู่ 
4. มแีนวทางในการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
โดยมกี าหนดคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ
รับผิดชอบการด าเนินงาน 
5. มสัีดส่วนนักวิจัยท่ีท าหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอน  
สูงมาก 

งานวิจัยตามระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัยอย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 
2. ไมม่รีะบบและกลไกการ
สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ไมม่รีะบบและกลไกเพือ่ช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และไมม่รีะบบกลไกส าหรับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
3. ไมม่กีารประเมนิความ  
ส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสั่งคม
กบัการวิจัย 
4. เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนนักวิจัยประจ าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

สร้างสรรค์ โดยก าหนด
เป็นขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์อย่างชัดเจน 
รวมถึงการตรวจสอบ 
ติดตามประเมนิและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ
ทุกหน่วยงานย่อย 
2. ควรมรีะบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
3. ควรมกีารประเมนิ
การบูรณาการการบริการ
วิชาการกบังานวิจัยโดยให้
มกีารประเมนิโครงการ
พฒันาวิชาการในด้านการ
เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
4. ควรมกีารบันทึกการ
จัดระบบการรับเข้า การ
ก ากบัดูแลนักวิจัย และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
นักวิจัย โดยก าหนด
กฏเกณฑ์ แนวทางก ากบั
และส่งเสริมให้นักวิจัย
ท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ จนตีพมิพ์
ผลงาน เพือ่ให้นักวิจัยรุ่น
ใหมใ่ช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะนักวิจัย
ของตนเองได้ ประกอบกบั
การจัดให้มนีักวิจัยพีเ่ล้ียง
ให้ค าแนะน าในการท างาน
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
5. ควรมมีาตรการแสวงหา
ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ให้มี
จ านวนเงินต่อจ านวน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
นักวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ 
180,000 บาท 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

1. มกีารวางระบบกลไกการ
บริการวิชาการแกสั่งคม
ครบถ้วน ต้ังแต่การรวบรวม
ข้อมลูวิจัยจนถึงการจัด
ฝึกอบรม 
2. บุคลากรมศัีกยภาพในการ
บริการวิชาการ 

1. ขาดการประเมนิการบูร
ณาการงานวิจัย และน าผล
ประเมนิไปปรับปรุง การ
ให้บริการวิชาการและ
ปรับปรุงการบูรณาการ
วิชาการท้ัง 2 ประเภท 
2. ไมม่กีารถ่ายทอดความรู้
จากการให้บริการวิชาการสู่
บุคลากรและสังคม 
3. ไมม่กีารจัดสรรเงิน
สนับสนุนการท าวิจัย ให้กบั
นักวิจัยภายในสถาบัน 
4. ไมม่รีะบบและกลไกการ
รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย ตลอดจนการ
สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. ยังไมม่ผีลการชี้น า หรือ
ประเด็นปัญหาสังคมด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง /
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
6. ยังไมม่ผีลการชี้น า หรือ
ประเด็นปัญหาทาง
การเกษตร 

1. ควรต้ังเปูาหมาย / 
แนวทางการบูรณาการ
การบริการวิชาการกบัการ
เรียนการสอนและวิจัยใน
โครงการและระบุในสรุป
โครงการ 
2. ควรสนับสนุนให้มกีาร
พฒันาและถ่ายทอด
ความรู้จากการให้บริการ
วิชาการสู่บุคลากรและ
สังคม 
3. ควรสนับสนุนการหา
รายได้เพิม่เพือ่ใช้สนับสนุน
การท าวิจัยให้กบันักวิจัย
ภายในสถาบัน 
4. ควรมรีะบบและกลไก
การรวบรวมคัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย 
5. ควรมรีะบบกลไกการ
สนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
6. ควรมกีารชี้น า หรือ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
สังคมด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีง /ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 
7. ควรมกีารชี้น า หรือ
เสนอแนวทางแกไ้ข
ประเด็นปัญหาทาง
การเกษตร 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
1. กฎีวิทยา 1. ภาควิชาฯมบีุคลากรท่ีมี

ศักยภาพในการให้บริการทาง
วิชาการแกสั่งคม 
 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
2. การบริการวิชาการแก่
สังคมของภาควิชาฯมคีวาม
ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก
ท่ีหลากหลาย ท้ัง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆ เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบัสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. เกษตรกลวิธาน 1. มงีานบริการทางวิชาการท่ี
ตรงกบัความต้องการของ
ชุมชนและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการวิชาการ 
2. มกีารสร้างเครือข่าย
ระหว่างภาควิชากบักลุ่มชุมชน 
ท าให้เกดิงานบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง การบริการ
วิชาการจึงมกีารพฒันาหรือต่อ
ยอดไปสู่งานวิจัยใหม ่ๆ 

- - 

3. คหกรรมศาสตร์ - มรีะบบและกลไกการบริการ
ตลอดจนกระบวนการการ
บริการทางวิชาการแกสั่งคมท่ี
ครบถ้วน 

- - 

4. ปฐพวิีทยา - มรีะบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสั่งคมอา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การบูรณาการร่วมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

- - 

5. พชืไร่นา 1. มคีวามร่วมมอืท่ีดีระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพฒันา
ถึงระดับการถ่ายทอดเป็นองค์
ความรู้ต่อยอดได้ในอนาคต 
2. มกีารบูรณาการงานวิจัย
ร่วมกบัภาคเอกชน (บริษทั 
Johm Deere) ท้ังในด้าน
บริการวิชาการและงานวิจัย 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
3. มกีารบูรณาการงานวิจัย
ร่วมกบัส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวง
พลังงานในโครงการพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตปาล์ม
น้ ามนัเพือ่อตุสาหกรรมไบโอ
ดีเซลเชิงพาณิชย์ในพืน้ท่ีปลูก
ใหม ่และเกษตรกรในเขตพืน้ท่ี
ทุ่งรังสิต 
4.ส่งผลให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์จริงจากโครงการ 
และมส่ีวนร่วมในโครงการต่าง 
ๆ จากการท าปัญหาพเิศษ 
และวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท 

6. พชืสวน - คณาจารย์ของภาควิชาพชืช
สวนมกีารบริการวิชาการแก่
สังคมและหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบ
การฝึกอบรม การสัมมนา การ
เป็นวิทยากรบรรยาย และการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ยังไมม่กีารด าเนินกจิกรรม
การบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

- น าผลการประเมนิ
โครงการแต่ละโครงการไป
ปรับปรุงการบูรณาการ
โครงการในปีถัดไป 

7. โรคพชื - มกีระบวนการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนท่ีสร้างความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก 
มกีารพฒันาความรู้จาก
งานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

-  มแีนวทางของการให้บริการ
ทางวิชาการแกสั่งคม ในการ
ก าหนดทิศทางและจัดท า
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริการทาง
วิชาการของภาควิชาฯและมี
การด าเนินการตามแผน
ด าเนินการ 

- ควรมกีจิกรรม/โครงการ
บริการวิชาการทางสังคมท่ีมี
ผลกระทบสร้างประโยชน์
คุณค่าต่อสังคมให้มคีวาม
เข้มแข็งและท าให้สังคม
สร้างกลไกท่ีมกีารพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน โดยภาควิชาฯ
สามารถน าผลการ
ด าเนินงานมาต่อยอดในการ
เรียนการสอนและการวิจัย

- 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
276 

 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
ของภาควิชาฯ ซ่ึงเป็น
ศาสตร์ความเชี่ยวชาญท่ี
ส าคัญย่ิงของภาควิชา 

9. สัตวบาล - มรีะบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมและ
ด าเนินการตามระบบ 

- - 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- - - 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- - - 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. กฎีวิทยา 1. ภาควิชาฯ มกีารด าเนิน

นโยบายด้านการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในแผนการ
ด าเนินงานของภาควิชาฯ 
2. มกีจิกรรมในการเสริมสร้าง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้แกน่ิสิตและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- -  ควรมกีารน าผลประเมนิ
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลป  
วัฒนธรรมกบัการเรียน
การสอนและกจิกรรมนิสิต 

2. เกษตรกลวิธาน -  มกีารก าหนดแผนงานใน
การจัดโครงการ/กจิกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างชัดเจน 

- การน าผลการประเมนิไป
ปรับปรุงการบูรณาการ
ทางด้านศิลปะและวัฒนา
ธรรมกบัการเรียนการสอน
และกจิกรรมนิสิต 

1. ควรมกีารน าผลการ
ประเมนิไปปรับปรุงการบูร
ณาการทางด้านศิลปะและ
วัฒนาธรรมกบัการเรียน
การสอนและกจิกรรมนิสิต 
2. ควรมกีารประเมนิผล
ส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนาธรรมกบัการ
เรียนการสอนและ
กจิกรรมนิสิต 

3. คหกรรมศาสตร์ - - - 
4. ปฐพวิีทยา 1. มกีารก าหนดแผนงานใน

การจัดโครงการ/กจิกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างชัดเจน 
 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
2. มกีารบูรณาการงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เข้ากบัการเรียนการสอนและ
กจิกรรมนิสิต 

5. พชืไร่นา 1. มกีารสนับสนุนการด าเนิน
กจิกรรฒนให้สอดคล้องกบั
บริบทของท้ังระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา 
2. มกีารสนับสนุนโครงการ
และงบประมาณเพือ่ด าเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ ทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ของภาควิชา มกีารส่งเสริม
การด าเนินกจิกรรมฯ ร่วมกนั
ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร
และนิสิต ท้ังนี้เพือ่ให้เกดิการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและยัง
เป็นการสร้าง และพฒันา
สุนทรียภาพในมติิทางศิลปะ
และวัฒนธรรมเพือ่ให้
สอดคล้องกบับรรยากาศการ
ท างาน การเรียนการสอนและ
การวิจัยของบุคลากรดังกล่าว 
4. มกีารบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะร
รมร่วมกบักจิกรรมด้านการ
เรียนการสอน และกจิกรรม
นิสิต ท้ังนี้เพือ่เป็นกลไกในการ
สืบสานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5. คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิตมส่ีวนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
6. พชืสวน -  มแีผนงานและการบริหาร

จัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 

- - 

7. โรคพชื - มโีครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- - - 

9. สัตวบาล - - -  ภาควิชาฯ ควรจัดให้มี
กจิกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
ลักษณะเด่นของหน่วยงาน
โดยให้ทุกคนมส่ีวนร่วม 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- - - 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- - - 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
1. กฎีวิทยา 1. ผู้บริหารมกีารถ่ายทอดทิศ

ทางการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับและให้
บุคลากรมส่ีวนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
2. มกีารแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มปีระสบการณ์
ตรง รวมถึงมกีารน าความรู้ท่ี
ได้มาพฒันา ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงและจัดเกบ็
อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร 

- - 

2. เกษตรกลวิธาน - มกีารด าเนินการตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และธรรมา     
ภิบาล 

- การบริหารความเส่ียงของ
ภาควิชาฯ 

- ควรมกีารด าเนินการด้าน
การประเมนิความเส่ียง 
และมกีารด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. คหกรรมศาสตร์ - - - 

4. ปฐพวิีทยา 1. มกีารบริหารระบบเป็นไป
ตามกฏระเบียบข้อบังคับและ

1. การพฒันาภาควิชาสู่
สถาบันการเรียนรู้ 

1. จัดกจิกรรมในลักษณะ
ของการเรียนรู้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
การมส่ีวนร่วม 2. กระบวนการบริหารความ

เส่ียงของภาควิชาฯ 
2.  ด าเนินกจิกรรม       
การบริหารความเส่ียงให้
ครบวงจร 

5. พชืไร่นา 1. มกีารก าหนดแผนการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 
และภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของคณาจารย์ในแต่ละ
กจิกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบั
แผนงานระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 
2. มกีารติดตามการ
ด าเนินงานและสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี และมกีาร
ประเมนิผู้บริหาร ข้อมมูลท่ีได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนงานและจัดท าประกนั
คุณภาพ 
3.ผู้บริหารมวิีสัยทัศน์
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล มกีารสนับสนุนให้
บุคลากรมส่ีวนร่วมในการ
บริหาร และผู้บริหารสามารถ
ถูกประเมนิได้ 

1. เพิม่การติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง และประเมนิผล
การด าเนินงาน 
2. เพิม่การติดตามงานและ
การรายงานผลการประเมนิ
การด าเนินงานของแต่ละ
กจิกรรม ตามแผนการ
ด าเนินงานของภาคฯเพือ่
น าไปสู่การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปฏิบัติงานและประเมนิ  
ผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง 
2. ให้มกีารรายงานและ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงาน
ของภาคฯ ในท่ีประชุม
ขอบภาคฯ 

6. พชืสวน - - ไมม่กีารด าเนินการบริหาร
ความเส่ียง 

-  ควรมกีารด าเนินการ
ด้านการบริหารความเส่ียง
ของภาควิชาฯ 

7. โรคพชื 1. มกีารแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงและมกีาร
พฒันาและจัดเกบ็อย่างเป็น
ลายลักษณ์อกัษร 
2. มรีะบบบริหารความเส่ียง
อย่างเป็นรูปธรรมและเห็น
เด่นชัด 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- มวิีสัยทัศน์การบริหารงาน
แบบกระจายอ านาจและธรร
มาภิบาลสอดคล้องกบั
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- ควรมกีารพฒันาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ โดยมกีาร
ถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ในลักษณะของคู่มอืการ

- 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
ปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรใน
หน่วยงานและภายในคณะ 

9. สัตวบาล - 1. ภาควิชาฯไมม่รีะบบ
บริหารความเส่ียงท่ีอาจเป็น
มลูเหตุของความเสียหาย 
2. ขาดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากผู้มปีระสบการณ์
ตรงมาให้ค าแนะน าในด้าน
ต่าง ๆ 

1.ควรแต่งต้ังคณะ  
กรรมการบริหารความ
เส่ียงเพือ่ดูแลจัดการความ
เส่ียงด้านต่าง ๆ ของ
ภาควิชา 
2.ควรมกีารเชิญผู้มี
ประสบการณ์ตรงมา
แบ่งปันมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

1. มกีารพฒันาปรับปรุงการ
ท างานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. มกีารสร้างและพฒันาการ
จัดการความรู้ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ท่ีดีตรงประเด็นปัญหาและ
ความต้องการของบุคลากร 
3. มรีะบบบริหารความเส่ียงท่ีดี 

1. จ านวนนิสิตท่ีประเมนิ
ความพงึพอใจให้บริการ
น้อยมาก 
2.  ไมม่กีารรายงานผล
ประเมนิการให้บริการแก่
นิสิตต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
3. ไมม่กีารประเมนิความพงึ
พอใจของบุคลากรหรือนิสิต
ในด้านความปลอดภัย ความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ ความ
สวยงามของสถานท่ี และ
พืน้ท่ีท่ีเอือ้ต่อการจัด
กจิกรรมทางวัฒนธรรม 
4. ไมม่กีารด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและพฒันา
สายสนับสนุนให้ครบถ้วน 
และขาดการติดตามผล 
ประเมนิผล และน าผล
ประเมนิไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

1. ควรประเมนิความพงึ
พอใจในช่วงท่ีเหมาะสม
และกระจายแบบสอบถาม
ให้ท่ัวถึงนิสิตทุกระดับ 
2. ควรรายงานผลการ
ประเมนิของนิสิตต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ เพือ่พจิารณา
ข้อเสนอแนะในการ
พฒันาการให้บริการต่อไป 
3. ควรมกีารประเมนิความ
พงึพอใจให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นหรือตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. ควรบริหารติดตามและ
ประเมนิผลความส าเร็จ
ของแผนบริหารและ
พฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ครบถ้วน 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- บุคลากรมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ และมส่ีวนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมี
ผลให้การด าเนินงานของ

-  ไมม่รีะบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการพฒันา
มาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เกีย่วข้อง 

- ควรมกีารใช้กลไกการ
จัดการความรู้เป็น
เคร่ืองมอื หรือติดตามผล
การน าความรู้ไปใช้
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานเป็นไปในทิศทางท่ี
ถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกบัหลัก
ธรรมาภิบาล 

ภายหลังการอบรมหรือ
การพฒันา 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- 1. ไมม่กีารจัดการความรู้
ขององค์กร เพือ่น ามา
พฒันาและต่อยอดองค์
ความรู้ภายในสถาบัน 
2. ไมม่กีารบริหารความ
เส่ียง เพือ่ควบคุมปัจจัย 
กจิกรรมและกระบวนการ
ท างานท่ีกอ่ให้เกดิความ
เสียหาย 
3. ไมม่กีารจัดท าแผนพฒันา
บุคลากร แบบมส่ีวนร่วม
ของบุคคลในองค์กร 

1. ควรแต่งต้ังคณะ  
กรรมการจัดการความรู้
เพือ่ระดมความคิดเห็นใน
การก าหนดประเด็น
ความรู้ และเปูาหมายของ
การจัดการความรู้เพือ่
ด าเนินการตามระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ 
2. ควรแต่งต้ังคณะ  
กรรมการบริหารความ
เส่ียงให้ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
บริหารความเส่ียงท่ี
สอดคล้องกบัการบริหาร
ความเส่ียงของมหา  
วิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
3. ควรวิเคราะห์ข้อมลูของ
บุคลากรเพือ่จัดท า
แผนการบริหาร และ
พฒันาบุคลากร โดยให้ทุก
คนมส่ีวนร่วมในการรับรู้
และเสนอความคิดเห็น 

องค์ประกอบที ่8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. กฎีวิทยา -  มรีะบบและกลไกทางการ

เงินท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- - 

2. เกษตรกลวิธาน - 1.ไมม่แีผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
2.ไมม่แีผนในการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน 

1.ควรมี แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
2.ควรมแีผนในการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน 

3. คหกรรมศาสตร์ - - - 
4. ปฐพวิีทยา - 1. ควรมแีผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน 
2. ควรมแีผนในการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
2.ควรจัดท าแผนในการ
จัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
5. พชืไร่นา 1. ภาควิชาฯ มกีารวาง

แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดย
แผนการเงินสอดคล้องกบัแผน
กลยุทธ์ 
2. มกีารน าข้อมลูทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
สถานะทางการเงิน และความ
มัน่คงต่อภาคฯ อย่างต่อเนื่อง 

  

6. พชืสวน - ภาควิชาฯมแีผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและงบประมาณ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกบั
แผนปฏิบัติการในภาควิชาฯ 

- - 

7. โรคพชื -  มรีะบบกลไกทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพครบถ้วน 

- - 

8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- มแีผนกลยุทธ์ทางการเงิน - - 

9. สัตวบาล - มแีผนการด าเนินงานและ
แผนรับ - รายจ่ายของปี 2555        
มาวิเคราะห์และวางแผนการ
ใช้เงินของปี 2556 ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- - 

10.ส านักงาน
เลขานุการ 

- 1. ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี  และพสัดุ ซ่ึง
กระบวนการท้ังหมดใช้เวลา 
3 - 5 วัน ยังไมล่ะเอยีด
เพยีงพอ ต่อการควบคุมการ
ด าเนินการ 
2. ขาดหลักฐานการติดตาม
ลูกหนี้ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ยังเสนอรายงานทางการ
เงินประจ าเดือนต่อผู้บริหาร 
หลังวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไปในบางเดือน 

1. ควรก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพสัดุ ซ่ึง
กระบวนการท้ังหมดใช้
เวลา 3  - 5 วัน ให้ละเอยีด
เพือ่ให้สะดวกต่อการ
ควบคุมการด าเนินการให้
เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
2. ควรเกบ็หลักฐานการ
ติดตามลูกหนี้ (ส าเนา
หนังสือทวงหนี้ ซ่ึงลูกหนี้
ลงนามรับ) ไว้กบัสัญญายืม 
3. ควรเคร่งครัดในการ
เสนอรายงานการเงิน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
ประจ าเดือนต่อผู้บริหาร 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไปในทุกเดือน 
4. ควรส ารวจความต้อง  
การพสัดุ เพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริหารได้ตาม
กฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง 

11.สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- 1. ขาดการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินท่ี
ได้รับการยอมรับจาก
ประชาคม 
2. ขาดหลักฐานการจัดท า
รายงานทางการเงินและ
เสนอต่อคณะกรรมการ  
บริหารอย่างน้อยปีละ       
2 คร้ัง 
3. ขาดการน าข้อมลูทาง
การเงินไปวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
4. ขาดหลักฐานว่าผู้บริหาร
น าข้อมลูจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางและ
การตัดสินใจ 

1. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงิน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก
ประชาคม และแจ้งให้
หน่วยงานทราบล่วงหน้า
เพือ่เปิดโอกาสให้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ได้ 
2. ต้องเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหาร
หน่วยงานเป็นประจ า     
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
3. ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และสถานะทางการเงิน
อย่างต่อเนื่อง 
4. ควรติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ 

12.สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- 1. ยังไมไ่ด้เสนอรายงาน
ทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง 
2. ยังไมไ่ด้น าข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ

1. ควรเสนอรายงานทาง  
การเงินต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 
2. ควรน าข้อมลูทางการ  
เงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
284 

 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
ความมัน่คงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. 1. กฎีวิทยา - มกีารด าเนินงานด้านประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วนและน าผลท่ีได้มา
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน 

- - 

2. เกษตรกลวิธาน - - - 
3. คหกรรมศาสตร์ - - - 
4. ปฐพวิีทยา - - ควรมแีนวทางปฏิบัติ

ทางด้านประกนัคุณภาพใน
หน่วยงานโครงการบริการ
วิชาการของภาควิชา 

- ควรวางแนวทางปฏิบัติ
ทางด้านประกนัคุณภาพ
ในหน่วยงานโครงการ
บริการวิชาการของ
ภาควิชา 

5. พชืไร่นา 1.ภาควิชาฯ มกีารประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน ตามท่ี สกอ.ก าหนด 
และน าผลการประเมนิ
คุณภาพไปท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ให้มี
การพฒันาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี ้
2.มรีะบบสารสนเทศท่ีให้
ข้อมลูสนับสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

- - 

6. พชืสวน - - - 
7. โรคพชื - - - 
8. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

- การมส่ีวนร่วมในระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ
ภายในของภาควิชาฯ ท่ีให้
บุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมส่ีวนร่วม และ
เน้นงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประจ า 

- ควรสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันฯ เพือ่ให้
การประกนัคุณภาพเป็น
เคร่ืองมอืในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาฯ 
 

- 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ  
9. สัตวบาล - - -  ผู้บริหารและบุคลากร

ทุกระดับควรน างาน
ประกนัคุณภาพให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหาร
และด าเนินงานเพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพของงาน
สูงสุด 

10. ส านักงาน
เลขานุการ 

- มรีะบบประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเข้มแข็ง 

1. ขาดหลักฐานการพฒันา
ผลการด าเนินงานตาม      
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์    
ทุกตัวบ่งชี ้
2. ยังไมม่ผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสีย
ในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

1. ควรน าวงจรคุณภาพมา
ใช้พฒันาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
2. ควรแต่งต้ังให้นิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพนัธกจิของคณะเป็น
กรรมการร่วมก าหนดตัว
บ่งชี้เพิม่เติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะ
หรือร่วมกจิกรรม  ต่าง ๆ 
ด้านการประกนัคุณภาพ 

11. สถาบันอนิทรีฯ 
(เดิม) 

- 1. ยังด าเนินการตาม
แผนพฒันาปรับปรุงฯ   
(สปค.01) น้อยมาก 
2. ยังน าผลการประกนั
คุณภาพมาใช้ปรับปรุงการ
ท างานไมม่ากนัก 
3. ยังตรวจประกนัคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน       
ไมร่อบคอบ รัดกมุ 

1. ควรด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงฯ (สปค.01) 
ให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามเปูาหมาย 
2. ควรพยายามปรับปรุง
การท างานเพือ่พฒันาผล
การด าเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
3. ต้องตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในของ
หน่วยงานอย่างรอบคอบ 
รัดกมุขึ้น 

12. สถาบันนิเวศฯ 
(เดิม) 

- - ในปี 2556 มกีารควบรวม
หน่วยงานกบัคณะเกษตร 
จึงไมไ่ด้ใช้ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพภายใน
สถาบันฯ 

- ควรใช้ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556 คณะเกษตร 
286 

 
 

บทที ่4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ประเมนิคุณภาพภายในคณะเกษตร ตามรอบปีการศึกษา 2555   
คณะเกษตร ได้จัดท าแผนพฒันาปรับปรุง (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ โดยแผนฯ ดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตร คร้ังท่ี 8/2556 เมือ่วันท่ี 14 สิงหาคม 2556      
โดยมผีลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมโีครงการ/กจิกรรมท้ังหมด จ านวน 10 โครงการ/
กจิกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 กจิกรรม  อยู่ระหว่างด าเนินการ     
5 กจิกรรม  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 0 กจิกรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอดุมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยชั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษากอ่ต้ังพร้อมกบัการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่วันท่ี  2 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2486 เพือ่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และให้บริการแกสั่งคม 
 คณะกรรมการประเมนิฯ ได้ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในของคณะเกษตร ระหว่างวันท่ี 21 - 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มถิุนายน  2556 - 
31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมลูเพิม่เติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เกา่ และผู้ใช้
บัณฑิต จ านวน 13 คน 
 คณะเกษตร  มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ครบท้ัง  9 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี ้ได้แก ่ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 12, 15) มคีะแนนผลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.66 ได้คุณภาพระดับดี
มาก โดยด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย  4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้าน
กระบวนการ จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านผลผลิต 
จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับดี 
  ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยน าเข้า 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จ านวน 19 ตัว
บ่งชี้ มผีลการประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านผลผลิต จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มผีลการ
ประเมนิ คะแนนเฉล่ีย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอยีดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที ่1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ รวม 36 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 4.90 4.25 4.69 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 2.93 3.96 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 4.65 4.53 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุองค์ประกอบ 

4.93 4.56 4.33 4.51 การด าเนินงานระดับดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 ส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
และข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานมกีารพฒันาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะเป็นสถาบันเกา่แก ่มชีื่อเสียง มผีลการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
2. มคีณาจารย์อาวุโส และมผีลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
3. คณะมจีุดเด่นท่ีเป็นเสาหลักของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมกีารติดตามเฝ้าระวังการเปรียบเทียบการจัดอนัดับสาขาวิชา (Agriculture and Forestry) 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร ให้ครบทุกพนัธกจิ   
2. ควรปรับปรุงระบบการก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
3. การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพของคณะ ยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมนิในบาง

ประเด็น ท าให้ผลการพฒันาและปรับปรุงไมส่ะท้อนถึงการพฒันาและปรับปรุงท่ีดี 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม ่ควรบูรณาการข้อมลูน าเข้าท่ีส าคัญจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (รวม
หน่วยงานใหม)่ มาเป็นองค์ประกอบการจัดการศึกษา SWOT ตนเอง และเขียน แผนกลยุทธ์ น าสู่
การจัดท าแผนท่ีกลยุทธ์ strategic map และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงาน มกีารถ่ายทอด
แผนสู่หน่วยงาน โดยการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเข้าใจได้ง่าย และผู้รับผิดชอบ รวมถึงมกีารติดตามผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่ให้ข้อคิดเห็น ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป 

2. คณะควรมรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน 

3. คณะควรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการติดตามก ากบัการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน อกีท้ังต้องท าความเข้าใจ และมเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเกณฑ์
ใหมท่ี่ก าลังจะด าเนินงานในปีหน้า 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลยั 
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- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนในด้านทรัพยากรเกือ้หนุน เพือ่ให้การบริหารจัดการโครงสร้างใหมข่อง
คณะมปีระสิทธิภาพและมคีวามเข้มแข็ง 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ 
ไมม่ ี

ประสทิธผิลตามพันธกิจทัง้  4  ด้าน 
คณะเกษตร มรีะบบและกลไกการพฒันาบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ ซ่ึงมคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิง

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต เป็นสถาบันเกา่แก ่มจีุดเด่นท่ีเป็นเสาหลักของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก มี
ชื่อเสียง มคีณาจารย์อาวุโส ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม และมผีลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ  อย่างไรกต็าม ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร
ใหม ่ท่ีรวมหน่วยงานใหมต่ามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย มรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ี
มอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน  รวมท้ังก าหนด  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเป้าประสงค์ท่ีต้องการ และพฒันาองค์กรด้วยการน าระบบบริหารความเส่ียงมา
ใช้จริง 

ประสทิธผิลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า คณะ
เกษตร มกีารพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุง แต่ยังไมส่ะท้อนผลการด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างชัดเจน โดยมโีครงการท้ังหมดตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ จ านวน 10 กจิกรรม 
มกีารด าเนินงานแล้ว 5 กจิกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 5 กจิกรรม ท้ังนี้ คณะควรก าหนดโครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการให้เกดิการพฒันาอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ  
คณะเกษตร ได้ด าเนินการประกนัคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ จากคณะกรรมการประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 13 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมนิในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มถิุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่าง
วันท่ี 24 – 25 มถิุนายน 2556 พบว่า คณะเกษตร มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ครบ
ท้ัง 9 องค์ประกอบ และมกีารด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12) มีคะแนนเฉลีย่ 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  เมือ่พจิารณาเฉพาะผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลีย่ 
4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลีย่ 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลีย่ 4.45 ได้คุณภาพระดับดี ส าหรับผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 
38 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12) มี
คะแนนเฉลีย่ 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมือ่พจิารณาผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลีย่ 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลีย่ 4.91 ได้คุณภาพระดับดี
มาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลีย่ 4.43 ได้คุณภาพระดับดี 

แนวทางวิธกีารประเมินคุณภาพภายใน  

  วัตถุประสงค์  

1. เพือ่ยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมนิคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกบัระบบการประกนั
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พจิารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกนัคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพนัธกจิและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และให้ข้อเสนอแนะเพือ่
การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพ
ภายในท่ีผ่านมา 

4. เพือ่รายงานผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและสาธารณชน  

  กรอบการประเมินประสทิธผิลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพนัธกจิท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก ่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกนัคุณภาพ 

  ก าหนดการประเมินฯ  

วันจันทร์ที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557           
เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมนิฯ 

คณะเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
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เวลา 09.00 – 09.45 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ ชี้แจง  วัตถุประสงค์  
และ แนวทางในการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปี การศึกษา 2556 

เวลา 09.45 – 10.00 น.  ผู้บริหารคณะเกษตร รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา                                           
2556 ในประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมลูพืน้ฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบือ้งต้ น 
 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายในของหน่วยงาน  ท้ัง 3 ด้าน 
ได้แก ่ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการ
ประเมนิตามมาตรฐาน อดุมศึกษา และมมุมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปี
ท่ีผ่านมา   

 แนวทางในการพฒันาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  และแนว
ปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน  

      - คณะกรรมการซักถามเพิม่เติม  
เวลา 10.00 - 12.00 น.       คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา 13.00 – 14.00 น.   คณะกรรมการประเมนิฯ สัมภาษณ์  (แบ่งเป็น 2 ห้อง) ดังนี้  

หอ้งที ่1 
 เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มศิษย์เกา่ (ป.ตรี 2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน)  จ านวน 4 คน 

   และผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก มก.  จ านวน 2 คน  
 เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ จ านวน  7 คน 

   ปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 1 คน  
หอ้งที ่2 
 เวลา 13.00 – 13.30 น.  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มอาจารย์ท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร จ านวน 5 คน 
 เวลา 13.30 – 14.00 น.  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน/นักวิจัย จ านวน  7 คน 

เวลา 14.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน  
 

วันอังคารที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557           

เวลา 08.30 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมนิฯ สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น.    คณะกรรมการประเมนิฯ พจิารณาผลการประเมนิฯ ร่วมกนั พร้อม  
  เตรียมน าเสนอผลการประเมนิฯ ต่อคณะเกษตร 
เวลา 15.30 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพ  
   ภายในให้ผู้บริหาร  และบุคลากรของคณะเกษตร รับทราบ   
  วิธกีารด าเนินงาน  
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  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน คณะเกษตร มกีารวางแผนและการประเมนิ (กอ่น ระหว่าง และ
หลังการตรวจเย่ียม) ดังนี้  

1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่มของคณะกรรมการประเมินฯ  
 คณะกรรมการการประเมนิฯ มกีารประชุมหารือเพือ่วางแผนการประเมนิในเบือ้งต้น เพือ่พจิารณา

วิธีการประเมนิ การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมท้ังศึกษารายงานการประเมนิตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพือ่สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมนิ  

2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยีย่มของคณะกรรมการประเมินฯ  
   คณะกรรมการประเมนิฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมนิ ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมนิ ก าหนดเวลาการประเมนิ และแนะน าคณะกรรมการประเมนิฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมนิฯ รับทราบ  
  สัมภาษณ์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ได้แก ่ศิษย์เกา่ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต 
รวมท้ังศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมนิตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ์  และเย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ  

3. การด าเนินงานหลงัการตรวจเยีย่ม  
  สรุปผลการประเมนิและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมนิ สรุปรายงานประเมนิ จัดท ารูปเล่มส่งให้กบัคณบดี และส านักงานประกนั
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มคีะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเป็นการ
ประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพฒันาการ ไมม่คีะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

เพือ่ให้หน่วยงานสามารถพฒันาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกบันโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่กอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดส าหรับการพฒันา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 คณะเกษตร มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมผีลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมนิ จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.64  ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.50  ได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอยีดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 
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  ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 8 ขอ้ - - 7 ขอ้  (ขาดขอ้ 8) x 4 

หมายเหตุ :  
-  เอกสารอา้งองิท่ี 1.1-1-5 เปน็แผนฉบบั 2553-2557 ชว่งเปล่ียนคณบดีควรจัดท าการวิเคราะหแ์ผนเพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบายท่ีปรับ

ใหม ่
-  หลักฐานท่ีแสดงเร่ืองการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายในอย่างเปน็ระบบ ยังไม่ชดัเจน 
-  เอกสารอา้งองิท่ี 1.1-8-1 แสดงถงึการน าผลการพจิารณาขอ้คิดเหน็/ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าป ียังไม่ชดัเจน 
ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้  (ขาดขอ้ 5) x 4 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ร้อยละ 60 129.5 173.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก = 74.640 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ปน็

คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนน
ท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

(ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=
3.040 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนท่ีได้เท่ากบั 1.267) 
 เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.00 

/ 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 30 49 173.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ=28.242 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้น

ไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 4.707) 
(ค่าการเพิม่ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่าน
มา=-1.968 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขึ้นของร้อย
ละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนท่ีได้เท่ากบั -1.640 คะแนนจึงถกูปรับ
ค่า=0)  เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน 

= 4.707 

x 4.71 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 7 ขอ้ - - 5 ขอ้  (ขาดขอ้ 6, 7) x 4 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.6 7 ขอ้ - - 6 ขอ้ (ขาดขอ้ 6)  
(รอปรับแกไ้ขขอ้มูลในระบบ CHE ซ่ึงคณะผ่าน

เกณฑ์ขอ้ 6) 

/ 4 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.7 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.8 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑ 

ร้อยละ 80 224 250 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระ = 224/
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ =250) 

เท่ากบัร้อยละ  89.60 เมื่อเทียบร้อยละ 100 
เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากบั 

4.480 

/ 4.48 

หมายเหตุ :  
-  การคัดเลือกผู้ใหสั้มภาษณ์ท้ังบณัฑิตและผู้ใชบ้ณัฑิต เปน็คนภายใน ท าใหไ้ม่สะท้อนผลการผลิตบณัฑิตและการใชบ้ณัฑิตท่ีแท้จริง 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๒ 

คะแนนผล
ประเมิน

จากนายจ้าง 
>4.15 

- - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้าง
ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  = 
4.160 

/ 4.16 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๓ 

ร้อยละ 25 48 91 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เท่ากบั 48.00/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 91) = ร้อยละ
52.747 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๔ 

ร้อยละ 50 31.75 23 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเท่ากบั 31.750/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั = 23) = 
ร้อยละ138.043 เมือเทียบค่าร้อยละ 50 

เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๑๔ 

สัดส่วน 
4.51 

935.50 173.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากบั 
935.500/จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด

เท่ากบั 173.500 ) เท่ากบั 5.392 เมื่อเทียบ
ดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เท่ากบั 5 คะแนน 

ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.493 

/ 4.49 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.1 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 
หมายเหตุ : 
-  เพือ่ใหก้ารใหค้ าปรึกษาวิชาการแกน่ิสิตเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั และเกดิผลลัพธ์ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อนิสิตย่ิงขึ้น ควรมีกลไกในการ

เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกีย่วขอ้ง (คณะกรรมการวิชาการ คณะท างานแกไ้ขปญัหาการเรียนการสอน
ของนิสิตระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา) เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตัดสินใจ
ท่ีถกูต้องและครบถว้น 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 7 ขอ้ - - 7 ขอ้ / 5 
หมายเหตุ : 
-  ไม่พบระบบท่ีสนับสนุนหรือโครงการท่ีสนับสนุนใหเ้กดิการขบัเคล่ือนงานวิจัยตามแผนกลยุทธ์ท่ีเสนออย่างชดัเจน 
-  มีประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีคณะก าหนดไว้ 5% ของเงินรายได้คณะ 
-  หอ้งปฏิบติัการวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนการวิจัยในระดับสูงได้หลายแขนง 
-  ไม่พบหลักฐานการประเมินส่ิงสนับสนุนการวิจัยของคณะ มีเพยีงหลักฐานการประชมุท่ีแจ้งเพือ่ทราบทุกวาระ  
-  การสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยท่ีชดัเจน 
-  ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานของภาควิชาจากหลักฐานท่ีแสดง 
ตัวบง่ชี้ท่ี 4.2 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 
ตัวบง่ชี้ท่ี 4.3 สัดส่วน 

270,000 
76,903,827.00 192.50 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกสถาบนั = 
76,903,827.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า = 192.50)=399,500.40 บาท 
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 

บาท ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๕ 

ร้อยละ 20 130 208.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่เท่ากบั

130.000/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ท้ังหมดเท่ากบั 208.500) = ร้อยละ62.350 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน  

ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๖ 

ร้อยละ 20 21 208.50 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์= 21.000/จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า คณะเกษตร 
= 208.500)= ร้อยละ 10.072 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากบั 

2.518 

x 2.52 

หมายเหตุ :  
-  การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เกนิกว่าคร่ึงใชใ้นการเรียนการสอนภายในคณะ 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๗ 

ร้อยละ 10 5.25 208.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ = 5.250/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 208.500)= ร้อย
ละ 2.518  เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั  5 

คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 1.259 

x 1.26 

หมายเหตุ : 
-  มีงานวิจัยท่ีเปน็รูปธรรมจ านวนมากแต่สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรมีจ านวนน้อย 
-  ผลงานวิชาการมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนอาจารย์และองค์ความรู้ท่ีเกดิจากงานวิจัย 
ตัวบง่ชี้ท่ี 5.1 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

-  แผนท่ีเสนอรูปแบบแผนไม่พบ output/outcome ท่ีเชื่อมโยงไปยังแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวชี้วัดไม่แสดงผลการท าโครงการ ส่วนใหญ่
ยังนับจ านวนโครงการและจ านวนคน 

-  แผนด้านการสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ เปน็การเสนอมาจากภาควิชา  
ตัวบง่ชี้ท่ี 5.2 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  การประเมินความส าเร็จของการบรูณาการไม่ชดัเจน เนื่องจากการประเมินขาดความชดัเจนจึงไม่เหน็หลักฐานของการน าผลไป

ปรับปรุง  
-  หลายโครงการท่ีภาควิชาท าเปน็โครงการต่อเนื่องมาหลายป ีแต่กลับไม่พบระบบการติดตาม outcome ของกลุ่มเปา้หมาย 
-  การได้รับเชญิวิทยากรไม่ใชค่วามร่วมมือเพือ่การพฒันาหรือการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
-  การประเมินเปน็การประเมินคร้ังเดียวหลังท าโครงการเสร็จ แต่ไม่ได้ติดตามผลกระทบท่ีเปน็รูปธรรมว่าเกษตรกรกนิดีอยู่ดีขึ้นหรือลด

ต้นทุนมากขึ้นอย่างไร 
-  หลักฐานท่ีพบไม่ได้ใหค้วามส าคัญกบัการเขยีนโครงการท่ีมีความถกูต้องเชื่อมโยงอย่างเปน็ระบบเท่าท่ีควร 
-  ไม่พบหลักฐานการปรับปรุงท่ีได้จากผลการประเมิน 

ตัวบง่ชี ้
สมศ. ท่ี ๘ 

ร้อยละ 30 24 52 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการ
ทางวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและการวิจัย = 24.000/จ านวน
โครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
= 52.000) = มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 46.15 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  จึงมีค่า

เท่ากบั 5.000 

/ 5 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๙ 

5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  PDCA ไม่พบ Act  พบแต่ว่าจะน าไปสู่การพฒันา แต่ไม่พบจะพฒันาอะไร มีแต่เปน็ก าลังใจ 
-  ภาพรวมของคณะไม่พบแผนรวม (Aggregate planning) การบริการวิชาการ ไม่สามารถบอกได้ว่าบรรลุตามตัวชี้วัดอย่างไร 
-  ไม่พบผลการประเมินโครงการว่า กลุ่มเปา้หมายเปน็อย่างไรท่ีชว่ยใหช้มุชนเกดิความย่ังยืน 
-  การประเมินมีแต่ความพงึพอใจไม่พบผลกระทบ 
-  การสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยท่ีชดัเจน 
-  ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานของภาควิชาจากหลักฐานท่ีแสดง 

ตัวบง่ชี้ท่ี 6.1 5 ขอ้ - - 5 ขอ้ (ขาดขอ้ 6) / 5 

หมายเหตุ : 
-  แผนท่ีเสนอยังไม่พบ outcome ท่ีจะเชื่อมโยงผลท่ีได้จากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะเกดิผลอะไรกบัคณะ 
-  การประเมินผลส าเร็จไม่แสดงในทุกโครงการ/กจิกรรม และไม่พบผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงอย่างเปน็ระบบ 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๐ 

5 ขอ้ - - 4 ขอ้ (ขาดขอ้ 1) x 4 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ : 
-  การด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม PDCA 
-  การประเมินการบรรลุเปา้หมายนั้นคณะนับเพยีงท าโครงการเสร็จ 7 โครงการ จากท้ังหมด 8 โครงการ แต่ไม่ได้ประเมินจากเปา้หมาย

ตามตัวชี้วัดในแผน 
-  การเสนอหลักฐานท่ีแนบใน CHE ไม่สอดคล้องกบัตัวบง่ชี้ 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๑ 

5 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ :   
-  ไม่พบการน าผลการประเมินมาวิเคราะหเ์พือ่การปรับปรุงต่อไป 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้  (ขาดขอ้ 7) x 4 

หมายเหตุ :  
-  ขอ้มูลท่ีแจ้งไว้ในขอ้ 2 ยังไม่ได้แสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารสามารถถา่ยทอดวิสัยทัศน ์ทิศทางการด าเนินงานไปยังบคุลากรได้ครบทุกระดับ 
-  ค าชี้แจงผลการด าเนินงานในขอ้ 3 ไม่บอกถงึวิธีท่ีผู้บริหารใชใ้นการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมายแก่

บคุลากรในคณะ การประเมินคุณภาพระดับภาควิชาเปน็การประเมินเน้นตามตัวบง่ชี้คุณภาพการศึกษา ของ สกอ. (เปน็เกณฑ์ขั้นต่ า
ของ สกอ. ซ่ึงไม่ครอบคลุมงานท่ีมอบหมายได้ทุกเร่ืองตามแผนกลยุทธ์ ท่ีควรจะมีขอบเขตวัตถปุระสงค์มากกว่า) 

-  ในขอ้ 5 ควรน าเสนอตัวอย่างท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน-ในขอ้ 6 ควรมีการน าเสนอ
เหตุการณ์/กจิกรรมท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าผู้บริหารใชห้ลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 องค์ประกอบ (ท่ีระบใุนเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สกอ.) มาใช้
ในการบริหารคณะ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.2 5 ขอ้ - - 4 ขอ้  (ขาดขอ้ 5) x 4 

หมายเหตุ :  
-  ไม่พบ "ประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของคณะ" (ประเด็นความรู้ต้องเปน็ผลท่ีเกดิมาจากขั้นตอนในการท าแผนกลยุทธ์ 

หรือความรู้ท่ีขาดหายไปนั้นกอ่ใหเ้กดิเปน็อปุสรรคต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เชน่ วิธีการสอนท่ีโดดเด่นของอาจารย์อาวุโสใน
คณะท่านหนึ่ง ท่ีสามารถท าใหน้ิสิตดึงศักยภาพคิดวิเคราะหเ์ชงิวิพากษไ์ด้อย่างประสิทธิผล มาเปน็แบบอย่างการจัดการความรู้ เปน็
ต้น) 

- การจัดการความรู้ท่ีท าในป ี2556 ของฝ่ายบริหารและส านักงานเลขาฯ ไม่สอดคล้องกบัพนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านวิจัย
โดยตรง 

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.3 4 ขอ้ - - 5 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  ไม่พบแผนระบบสารสนเทศของคณะเกษตรในป ี2556 พบมีเพยีงประกาศคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ ป ี2554 
-  จากการน าเสนอโดยคณบดี และการสัมภาษณ์บคุลากรสายสนบัสนุน พบว่าป ี2556 ได้เร่ิมมีการน าระบบ e-office มาใชอ้กีท้ังยังมี

การส ารวจผลการใชง้าน 
-  ควรมีผู้บริหารท่ีรับหน้าท่ีไปวิเคราะหว์างแผนระบบสารสนเทศ/การส่ือสารองค์กรของคณะใหส้ามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์/

ภารกจิ ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
-  ควรมีกลไกประเมินความพงึพอใจผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ (ครบทุกระบบ) ท่ีสามารถน ามาพฒันาปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบง่ชี้ท่ี 7.4 6 ขอ้ - - 6 ขอ้ / 5 

หมายเหตุ : 
-  พบมีการด าเนินกจิกรรมบริหารความเส่ียงในบางหน่วยงาน ส่วนใหญ่เปน็การด าเนินงานตามขอ้บงัคับจากมหาวิทยาลัย ไม่พบ



 12 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หลักฐานท่ีบง่ว่าสามารถน าไปใชเ้ปน็เคร่ืองมือท่ีส าคัญในการปรับปรุงระบบงาน 
- จากการสัมภาษณ์ ยังพบมีโอกาสเกดิอบุติัการณ์ท่ีเส่ียงอยู่ แต่ขาดการน าส่งขา่วสู่ผู้บริหารอย่างเปน็ระบบ เชน่ ระบบปอ้งกนัอคัคีภัยใน

บางหน่วยงาน มีคนแปลกหน้าประสงค์ร้ายต่อนิสิต เปน็ต้น 
ตัวบง่ชี้ สมศ. 

ท่ี ๑๓ 
4.00 4.65 1.00 4.65 / 4.65 

ตัวบง่ชี้ท่ี 8.1 7 ขอ้ - - 6 ขอ้ (ขาดขอ้ 1) x 4 

หมายเหตุ : 
-  ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสมบรูณ์ เชน่ การวางแผนการได้เงินและใชเ้งินใหส้มดุลท้ังปริมาณและชว่งเวลา แผนเงินส ารองฉกุเฉนิ 

การหมุนเวียนหมวดเงิน แผนการจัดหาเงินเพิม่ เปน็ต้น 
ตัวบง่ชี้ท่ี 9.1 9 ขอ้ - - 8 ขอ้ (ขาดขอ้ 9) x 4 

ตัวบง่ชี้  
สมศ. ท่ี ๑๕ 

คะแนน 
>4.15 

- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกดั = 4.64/จ านวน

ป ี= 1 ป)ี = 4.640 

/ 4.64 

เฉลี่ยคะแนนรวมทกุตัวบ่งช้ี
ของทกุองค์ประกอบ 

        4.51 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่  5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง  

- มหาวิทยาลัยมกีรอบให้ผู้บริหาร คณบดี ในรูปแบบตัวชี้วัด/เป้าหมายของแต่ละภารกจิ ก ากบัไว้กบั
แผนพฒันาฯ และแผนเชิงรุก ท่ีได้รับอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย (กตป๑) อกีท้ังมกีารรายงานตาม
แบบ กตป๑๒ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
-  เสนอแนะให้ผู้บริหารรวบรวมรายงานน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดี (กตป๑) เข้ากบัแผน

กลยุทธ์ท่ีคณะท าการศึกษาวิเคราะห์ โดยอาจเลือกการเขียนโครงร่างองค์กรตามแนว EdPEx ขึ้น 
เพือ่น าทางให้การจัดท าแผนกลยุทธ์มคีวามชัดเจนมากขึ้น 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- ควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหมท่ี่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กรใหม่  ท่ีรวมหน่วยงาน ใหม่

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ข้อเสนอแนะ  

- ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม ่ควร บูรณาการข้อมลูน าเข้าท่ีส าคัญจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (รวม
หน่วยงานใหม)่ มาเป็นองค์ประกอบการจัดการศึกษา SWOT ตนเอง และเขียนแผนกลยุทธ์ น าสู่การ
จัดท าแผนท่ีกลยุทธ์ strategic map และแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงาน มกีารถ่ายทอดแผน
สู่หน่วยงาน โดยการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเข้าใจได้ง่าย  และ ผู้รับผิดชอบ รวมถึงมกีารติดตามผลการ
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ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่ให้ข้อคิดเห็น ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป 

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่
สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่ 4.60 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดแข็ง  

1. คณาจารย์มคุีณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. หลักสูตรมคีวามหลากหลายและตอบสนองความต้องการในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มกีารส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ท้ังในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ควรมกีารจัดการความรู้ โดยเฉพาะด้านการวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม ่เพือ่สืบทอด
ความรู้และสร้างชื่อเสียงให้กบัคณะ โดยก าหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้ ( tacit 
knowledge) ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม ่รวบรวมความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ( explicit knowledge) 
และคนรุ่นใหมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ เช่น สามารถเขียนขอทุนวิจัย การตีพมิพเ์ผยแพร่ 

2. ควรมกีารจัดท าแผนงานด้านความร่วมมอืกบัต่างประเทศให้มคีวามชัดเจน และส่ือสารสู่บุคลากร
และนิสิตภายในคณะ เช่น การจัดท าหลักสูตร double degree การแลกเปล่ียนนิสิต โครงการวิจัย
ท่ีร่วมมอืกนั  

 
 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

1. การบริหารและการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ยังไมเ่ป็นไปตามตัวบ่งชี้
การด าเนินงาน (key performance) ครบทุกตัวบ่งชี้ในทุกหลักสูตร 

2. การติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการพฒันามาใช้
ในการปฏิบัติงาน ยังขาดความชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการพฒันา และไมพ่บการประเมนิความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ 

3. การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตคณะเกษตร ยังขาดความชัดเจนในด้านการถ่ายทอด
เผยแพร่ให้รับทราบกนัท่ัวท้ังองค์กร ด้านตัวบ่งชี้ และเป้าหมายความส าเร็จ 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะควรมมีาตรการก ากบัดูแลท่ีให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมนิผลการด าเนินงานใน
ประเด็นของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ การพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน การพฒันาอาจารย์
และสายสนับสนุน 
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2. คณะควรมกีารประเมนิความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเป้าประสงค์ท่ีต้องการ 

3. คณะควรก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับนิสิตคณะเกษตรให้มคีวามชัดเจน ในประเด็นใด ควร
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร อกีท้ังต้องมกีารก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จให้ชัดเจน มกีารเผยแพร่ให้รับทราบร่วมกนั จัดท าโครงการ/
กจิกรรมท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมนิสิตทุกชั้นปี รวมท้ังประเมนิผลความส าเร็จ
และน าผลการประเมนิมาปรับปรุงในรอบต่อไป 

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่  5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง  

- นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นิสิตสร้ างผลงานทางวิชาการเพือ่น าเสนอท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
มากขึ้น 

2. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต  นอกจากการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีแล้ว (โครงการพฒันาคุณภาพนิสิต)  คณะควรส่งเสริมให้นิสิตจัดกจิกรรมประเภท
วิชาการหรือการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติเพือ่เสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น   

3. เพือ่ให้การจัดกจิกรรมนิสิตตอบสนองต่อการพฒันานิสิตมคีวามชัดเจนย่ิงขึ้น  ในการวางแผนการจัด
กจิกรรมประจ าปี ควรจัดกจิกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย  (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)  และ
ประเภทกจิกรรมท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ ( IDKU) โดยใช้ข้อมลู
จากผลการประเมนิคุณภาพกจิกรรมนิสิตในปีท่ีผ่านมา  

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- ไมม่ ี

  ข้อเสนอแนะ  
- ไมม่ ี

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

 
องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 3 
ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่  3.87 ได้คุณภาพระดับ
ดี ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 3.96 ได้คุณภาพระดับดี   
 จุดแข็ง  



 15 

1. ผลการด าเนินด้านการวิจัยภาพรวมของคณะมทิีศทางท่ีชัดเจน และโดดเด่นในระดับนานาชาติ  
2. มเีครือข่ายความร่วมมอืกบัภายนอกท่ีเป็นองค์กรระดับชั้นน าท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. รวบรวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะท่ีมชีื่อเสียง อาจจัดท าเป็นโครงการผู้ทรงคุณวุฒิจับคู่กบั

คณาจารย์รุ่นใหมใ่นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน  
2. คณะควรมกีารก าหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมนิผล  (Follow up) ของเครือข่ายท่ีร่วมมอื เพือ่ดู

ความส าเร็จท่ีแท้จริงท่ีต้องการสะท้อนภาพการขับเคล่ือนในระดับยุทธศาสตร์  เช่น ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการร่วมมอืตามวัตถุประสงค์ ( output) และส่งผลสัมฤทธ์ิ ( outcome) ตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

3. คณะควรลงทุนด้านระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิจัย เพือ่เป็นเคร่ืองมอืเชิงระบบในการ
รวบรวมผลการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีผ่านมาของคณะ เพือ่สร้างคลังความรู้ศาสตร์ด้านเกษตร
ของชาติ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของประเทศ 
 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. ภาพรวมของการบริหารงานวิจัยอย่างเป็น ระบบท่ี สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะยังไมไ่ด้

ก าหนดเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการขับเคล่ือนตามพนัธกจิงานวิจัยในระดับภาควิชา 
2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมสัีดส่วนท่ีน้อยเมือ่เทียบกบัผลงานวิจัยท่ีมอียู่จ านวนมาก 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะต้องสร้างระบบบริหารงานวิจัยท่ีมปีระสิทธิภาพ เพือ่ใช้ในการบริหารปัจจัยสนับสนุน อาทิ 

ครุภัณฑ์ วัสดุและอปุกรณ์ กองทุนสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น จนถึงการบริหารผลงานวิจัยท่ีเสร็จแล้ว 
ซ่ึงจะต้องมรีะบบติดตามและประเมนิผลท่ีมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะควรบรรจุโครงการตลาดนัดผลงานวิจัยให้อยู่ในแผนกลยุทธ์ เพือ่จับคู่ระหว่างนักวิจัยและ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ีต้องการน าผลงานวิจัยท่ีมอียู่จ านวนมากในคณะไปใช้ประโยชน์ท้ังท่ีอยู่ใน
รูปแบบสนับสนุนแบบให้เปล่า เพือ่สร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนให้กบัสังคมและชุมชน และ
รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน ซ่ึงจะท าให้เกดิการสร้างบรรยากาศ
ของการสร้างแรงจูงใจให้กบันักวิจัย และยังเป็นแนวทางหนึ่งของการก าหนดกลยุทธ์การได้มาของ
เงินท่ีเป็นรายรับระยะยาวของคณะ 

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่  
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก 
 จุดแข็ง  

- ไมม่ ี
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- ไมม่ ี

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. รูปแบบของการบริหารการสนับสนุนการบริการวิชาการ ยังไมไ่ด้ด าเนินการขับเคล่ือนในระดับ

ยุทธศาสตร์ท่ีคณะก าหนดทิศทางไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานจากพนัธกจิของภาควิชา 
2. การเขียนข้อเสนอโครงการท่ีพบ ไมช่ัดเจนขาดการเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ ไมว่่าจะเป็นชื่อโครงการ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้ตัวชี้วัดท่ีระบุในโครงการท่ี
เป็น output/outcome ไมช่ัดเจน ส่วนใหญ่ยังนับจ านวนโครงการและจ านวนคน 

3. การบริหารโครงการยังไมเ่ป็นไปตามหลักการ PDCA ซ่ึงจะขาดการก าหนดการวิเคราะห์ผลจากการ
เกบ็ข้อมลูประเมนิตามตัวชี้วัด ไมม่กีารติดตาม (Follow up) จะประเมนิเพยีงคร้ังเดียวหลังจากท่ี
อบรมเสร็จ เคร่ืองมอืท่ีเกบ็ไมส่ามารถน ามาวิเคราะห์เพือ่ปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไปได้ 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะจะต้องสร้างระบบบริหารงานเพือ่สนับสนุนการบริการวิชาการของภาควิชาต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็น

กลไกท่ีส าคัญในการให้บริการวิชาการแกก่ลุ่มเป้าหมาย โดยจะอาจรวบรวมโครงการต่างๆ ท่ีเสนอ
จากระดับภาควิชาเพือ่จัดท า แผนรวม  (Aggregate planning) เพือ่ใช้เป็นระบบติดตามและ
ประเมนิผลท่ีเป็น Outcome ของโครงการต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ  

2. คณะควรจัดอบรมให้กบับุคลากรท่ีเกีย่วข้องกบัการเขียนข้อเสนอโครงการท่ีเชื่อมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์ และการบริหารโครงการตามหลักการ PDCA ให้ถูกต้องเพือ่ให้โครงการท่ีท าเกดิบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และมปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ี
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 

แนวปฏิบัติทีดี่ 
- ไมม่ ี

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่  
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.67  ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก 
 จุดแข็ง  

- ไมม่ ี
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- ไมม่ ี

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. คณะมพีนัธกจิท่ีเกีย่วข้องกบัภูมปิัญญาท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของชุมชน ท่ีสะท้อนความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญและสามารถสร้างความโดดเด่นได้มากกว่าสาขาอืน่ แต่
การท าโครงการท่ีผ่านมา ยังไมพ่บ outcome ท่ีจะเชื่อมโยงผลท่ีได้จากการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจะเกดิผลอะไรกบัคณะหรือบุคลากรของคณะ 
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2. ภาพรวมของการบริหารโครงการต่างๆ ไมเ่ป็นไปตามแนวทาง PDCA จะพบได้จากการประเมนิ
ผลส าเร็จไมแ่สดงในทุกโครงการ/กจิกรรม และไมพ่บผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการประเมนิมา
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

  ข้อเสนอแนะ  
- คณะควรใช้องค์ความรู้ท่ีมคีวามโดดเด่นจากงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัภูมปิัญญาท้องถิ่น ความเป็นอยู่

ของชุมชน ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีเน้นการรักษามรดกของชาติ โดยบรรจุให้เป็นโครงการท่ีส าคัญในแผนยุทธศาสตร์  

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ  จ านวน 5  
ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่  
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.53 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก   
 จุดแข็ง  

- ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กรด้วยการบริหารอย่างมธีรรมาภิ
บาล 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างให้แกบุ่คลากรและนิสิต 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. ควรปรับปรุงระบบการก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
2. คณะผู้บริหารควรท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่การปฏิบัติ 
3. ควรมผู้ีก ากบัแผน/ดูแลระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เพือ่สนับสนุนพนัธกจิท่ีส าคัญ 
4. ผู้บริหารทุกระดับควรมองหาโอกาสพฒันาองค์กรด้วยการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้จริง 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะควรมรีะบบก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ

และเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน  
2. คณะควรยกตัวอย่างประเด็นความรู้ท่ีคณะต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ 
3. คณะควร มอบหมายให้มผู้ีบริหารมารับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ รวมท้ังติดตามประเมนิ

ประสิทธิผล/ความพงึพอใจของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
4. คณะควรมกีารน าแนวปฏิบัติท่ีดี ในด้านบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานมาเผยแพร่ เพือ่เป็น

การกระตุ้นความสนใจในการมองหาโอกาสพฒันาให้แพร่หลายท่ัวองค์กร 

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี
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องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดแข็ง  

- ไมม่ ี
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- ไมม่ ี

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- ไมพ่บการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสมบูรณ์ เพือ่ประโยชน์ต่อการบริหารการเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสมเหตุผล 
  ข้อเสนอแนะ  

- คณะควร จัดท าแผนการเงินรายหน่วยงานย่อยขึ้นกอ่น แล้วมาวิเคราะห์รายได้รายจ่ายในภาพรวม
ของคณะ เพือ่ให้มกีารใช้เงินได้อย่างสมดุล 

 แนวปฏิบัติทีดี่  
- ไมม่ ี

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที ่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร มผีลการประเมนิตนเอง  มี
คะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง  

- ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้ความส าคัญกบัการประกนัคุณภาพและมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณะ  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- ไมม่ ี
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพของคณะ ยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมนิในบาง
ประเด็น ท าให้ผลการพฒันาและปรับปรุงไมส่ะท้อนถึงการพฒันาและปรับปรุงท่ีดี 

  ข้อเสนอแนะ  
- คณะควรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการติดตามก ากบัการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วน อกีท้ังต้องท าความเข้าใจ และมเีครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเกณฑ์ใหม่
ท่ีก าลังจะด าเนินงานในปีหน้า 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 คณะกรรมการประเมนิฯ ได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะเกษตร แล้ว พบว่า มรีะบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลีย่ 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีด
ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3    สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษา  

มาตรฐานอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง

ปรบัปรงุเรง่ด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

มาตรฐานท่ี 1     4.73 4.73 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานท่ี 2 ก   4.29 4.65 4.33 การด าเนินงานระดับดี  
มาตรฐานท่ี 2 ข 4.93 4.78 4.70 4.79 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานท่ี 3   4.50 2.93 3.56 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุมาตรฐาน 

4.93 4.56 4.33 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดี 

    

 หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.73  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีระบวนการส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็น
รูปธรรม ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท าให้นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่และได้รับรางวัล
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา พบว่า ด้าน ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อดุมศึกษา มคีะแนนเฉล่ีย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา มคีะแนนเฉล่ีย 
4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กร
ด้วยการบริหารอย่างมธีรรมาภิบาล ซ่ึงมคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  มจีุดเด่นท่ีเป็น
เสาหลักของประเทศในด้านการเกษตรและครัวโลก มชีื่อเสียง มคีณาจารย์อาวุโส  ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม  และมผีลงานทาง
วิชาการด้านการเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรกต็าม ควรมี ระบบก ากบั
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ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับ โดยเร่ิมใช้กบักลุ่ม
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมผีล
การประเมนิคะแนนเฉลีย่ 3.56 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร ควรก าหนด ประเด็นความรู้ท่ี
คณะต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัแผน  
กลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ และท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่การ
ปฏิบัติจริง  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
คณะกรรมการได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณ ะเกษตร  แล้ว พบว่า มรีะบบคุณภาพตาม

มมุมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ม ี4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวม
ทุกด้าน คะแนนเฉลีย่ 4.51 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก มรีายละเอยีดดังตารางท่ี 4 

ตารางที ่4  สรุปผลการประเมนิตามมมุมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบรหิารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ
เรง่ด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  4.83 4.81 4.82 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.44 4.55 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 4.00   4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.ด้านบคุลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.86 4.50 3.32 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุมุมมอง 

4.93 4.56 4.33 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

    

 หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพในมมุมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.82 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีารส่งเสริมและพฒันานิสิตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นิสิตมผีลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  อย่างไร
กต็าม คณะควรท าความเข้าใจกบัการพฒันาสถาบันสู่การเรียนรู้ เพือ่น าสู่การปฏิบัติ  โดย ยกตัวอย่างประเด็น
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ความรู้ท่ีคณะต้องการน ามาใช้เพือ่สนับสนุนพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัแผน  
กลยุทธ์ในการเผชิญกบัความท้าทายของคณะ 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่  4.51  ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มกีารสนับสนุนการจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพนิสิต เพือ่พฒันาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต มเีครือข่ายความร่วมมอืกบัภายนอกท่ีเป็นองค์กรระดับชั้นน าท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมท้ังมผีลการด าเนินด้านการวิจัยและบริการวิชาการภาพรวมของคณะท่ีโดดเด่น  สามารถสร้างสรรค์
และถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพเป็นแหล่งความรู้ส าหรับสังคมและชุมชน สามารถตอบสนองต่อการพฒันา
ชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรกต็าม ควรสร้างระบบบริหารงานในแต่ละพนัธกจิท่ีมปีระสิทธิภาพ เพือ่ใช้ในการ
บริหารปัจจัยสนับสนุน อาทิ ครุภัณฑ์ วัสดุและอปุกรณ์ กองทุนสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยมรีะบบติดตามและประเมนิผลท่ีมปีระสิทธิภาพ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.50  ได้คุณภาพระดับ ดี สะท้อนให้
เห็นว่า  คณะเกษตร มทีรัพยากรท่ีสามารถสร้างรายได้เสริม เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ  อย่างไรกต็าม ควร
จัดท าแผนการเงินรายหน่วยงานย่อยขึ้นกอ่น แล้วมาวิเคราะห์รายได้รายจ่ายในภาพรวมของคณะ เพือ่ให้มกีารใช้
เงินได้อย่างสมดุล 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.00  ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มคีณาจารย์ท่ีมคุีณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร จน
มชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมคุีณภาพ ได้รับการ
ตีพมิพท้ั์งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม  อย่างไรกต็าม  ควรมกีาร
จัดการความรู้ โดยเฉพาะด้านการวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม ่เพือ่สืบทอดความรู้และสร้างชื่อเสียง
ให้กบัคณะ และมกีารประเมนิความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจนตามเป้าประสงค์ท่ีต้องการ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะ เกษตร  แล้ว พบว่า มรีะบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา ท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ม ี2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลีย่ 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก มรีายละเอยีดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง
ปรบัปรงุเรง่ด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

          

 (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 4.86 4.00 4.49 4.37 การด าเนินงานระดับดี 
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 (3) ด้านการเงิน   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.33 4.65 4.38 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่1 4.90 4.20 4.57 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกจิของสถาบนัอดุมศึกษา 

          

(1) ด้านการผลิตบณัฑิต   5.00 4.73 4.83 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 (2)  ด้านการวิจัย 5.00 5.00 2.93 3.96 การด าเนินงานระดับดี 
(2) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่

สังคม 
  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่2 5.00 5.00 4.29 4.59 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ีของ 
ทกุมาตรฐาน 

4.93 4.56 4.33 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

  หากพจิารณาผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ  คะแนนเฉลีย่

4.39 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านกายภาพ มคีะแนนเฉล่ีย  5.00   
ด้านวิชาการ มคีะแนนเฉล่ีย 4.37 ด้านการเงิน มคีะแนนเฉล่ีย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มคีะแนนเฉล่ีย  
4.38 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตร มคีวามพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  มคีณาจารย์และ
บุคลากรท่ีมศัีกยภาพสูง  โดยผู้บริหารได้แสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เพือ่พฒันาองค์กรด้วยการบริหาร
อย่างมธีรรมาภิบาล อย่างไรกต็าม ควรมอบหมายให้มผู้ีบริหารมารับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ  และวางระบบ
และกลไกในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจร PDCA ให้ชัดเจน 

- ด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ  คะแนน
เฉลีย่ 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉล่ีย 4.83 ด้านการวิจัย มคีะแนนเฉล่ีย 3.96 ด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม มคีะแนนเฉล่ี ย 
5.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มคีะแนนเฉล่ีย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า  คณะเกษตร สามารถ
ด าเนินการตามภารกจิของสถาบันได้เป็นอย่างดี โดยมบีุคลากรท่ีมศัีกยภาพสูง มคีวามรู้และเชี่ยวชาญ ด้าน
การเกษตร จนมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมคุีณภาพ 
ได้รับการตีพมิพท้ั์งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม  อย่างไรกต็าม 
ภารกจิด้านการวิจัย คณะยังมจี านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์  และ
จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ยังมอียู่น้อย ควรวางระบบและกลไกเพือ่ให้เกดิการติดตามและ
รวบรวมข้อมลูการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น และหามาตรการเพือ่การผลิตผล
งานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 
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ภาคผนวกที ่1 
ข้อมูลพ้ืนฐานผลการด าเนินงาน  

 
ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1   
จ านวนหลักสูตรท่ีเปดิสอนท้ังหมด 27 27 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 7 7 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 12 12 
- -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข 0 0 
- -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบบัเดียวกนั 0 0 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก 12 12 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 8 8 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียน 8 8 
จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด 0 0 
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง 0 0 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง และแจ้งใหค้ณะกรรมการการอดุมศึกษา
ทราบ 

0 0 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 27 27 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 7 7 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 12 12 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 8 8 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบง่ชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถว้น 

27 27 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 



 25 

ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
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- -ระดับปริญญาตรี 7 7 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 12 12 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 8 8 
จ านวนหลักสูตรวิชาชพีท่ีเปดิสอนท้ังหมด 0 0 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนหลักสูตรวิชาชพีท่ีเปดิสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชพีท้ังหมด 0 0 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถว้น 

0 0 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบง่ชี้ท่ีก าหนดใน
แต่ละป)ี 

27 27 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 7 7 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 12 12 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 8 8 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบง่ชี ้

27 27 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 7 7 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
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ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
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- -ระดับปริญญาโท 12 12 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 8 8 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรกบัภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกีย่วขอ้งกบัวิชาชพีของหลักสูตร 

0 0 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,192 2,192 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 1,420 1,420 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 599 599 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 520 520 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 79 79 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 0 
- -จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 173 173 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 173.5 173.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 173.5 173.5 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2.0 2 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 42.0 42 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 129.5 129.5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปกีารศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) 

71.6 71.6 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปกีารศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) 

71.6 71.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 89.5 89.5 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 31.0 31 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 58.5 58.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 35 35 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5.0 5 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 30.0 30 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 38 38 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2.0 2 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6.0 6 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 30.0 30 
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ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
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จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 11 11 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 

- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 0 

- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 11.0 11 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปท่ีีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) 

30.21 30.21 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปท่ีีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) 

30.21 30.21 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,245 2,245 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 1,495.00 1,495.00 

- -ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 0 
- -ระดับปริญญาโท 568 568 

- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 0 

- -ระดับปริญญาเอก 182 182 
จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีจัดบริการใหน้ักศึกษา 277 277 

จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช ้Wi-Fi 
กบัสถาบนั 

7,244.00 7,244.00 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน่  ๆผ่านระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแกน่ักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพฒันานักศึกษา อาทิ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อปุกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.86 3.86 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็อืน่  ๆอาทิ งานทะเบยีน
นักศึกษาผ่านระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.82 3.82 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
และอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเปน็ไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูล ส าหรับ สมศ. 1) 355 355 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 346 346 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชพี
อสิระ) 

224 224 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอสิระ 224 0 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา 20 20 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกจิการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 20 18 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 57 57 
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จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอปุสมบท 1 0 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 0 1 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชพีอสิระ (ค่าเฉล่ีย) 

16,066.25 16,066.25 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูล ส าหรับ สมศ. 2 16.2) 236 236 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูล ส าหรับ สมศ. 2 16.2) 127 127 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูล ส าหรับ สมศ. 2 16.2) 18 18 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

54 54 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 4.06 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 4.06 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

73 73 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.32 4.32 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

31 4.32 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

10 10 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.29 4.29 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

6 4.29 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF - - 

จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด - - 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

378.56 4.16 

จ านวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปน็ผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการกล่ันกรอง (peer 
review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบนัร่วมเปน็กรรมการพจิารณาด้วย] 

39 39 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพมิพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 5 0 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

16 29 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ 

13 38 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 5 5 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

0 0 
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ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
คณะกรรมการ 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปกีารศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 91 91 

จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

15 15 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI (จ านวนบทความท่ีนับในค่า
น้ าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ ากบัค่าน าหนักอืน่ๆ) 

8 7 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

0 0 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

0 0 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

7 30 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 0 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปกีารศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 23 23 
จ านวนรายวิชาท่ีเปดิสอนท้ังหมดในปกีารศึกษานั้น 633 633 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 368 368 
- -ระดับ ป.บณัฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 215 215 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 50 50 
จ านวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพงึใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 633 633 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 368 368 
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ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
คณะกรรมการ 

- -ระดับ ป.บณัฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 215 215 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 50 50 
จ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ ท่ีน้อยกว่า 3.51 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 
- -ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 
องค์ประกอบท่ี 684   
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้วิีตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.11 4.11 

ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.86 3.86 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.18 4.18 

องค์ประกอบท่ี 146   
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท่ีได้รับการพฒันาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

165 165 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 192.5 192.5 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบยีนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 2 2 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั 12,960,500.00 12,838,000.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,960,500.00 12,838,000.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 63,670,827.00 64,070,827.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63,670,827.00 64,070,827.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 162.5 162.5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 162.5 162.5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 30 30 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 30 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
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ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเกษตร จ านวนยนืยนัจาก
คณะกรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 11 11 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 11 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 5 5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI (จ านวนบทความท่ีนับในค่า
น้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

152 33 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 152 33 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. 
(จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

24 1 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 1 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

7 3 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 3 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCI mago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ๆ) 

94 119 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 119 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

0 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของ 0 0 
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อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า) 

0 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

0 0 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์ 16 21 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 
จ านวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 15 15 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ 11 12 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 1 0 
- -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาก าหนด (ผลงาน
จะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

3 3 

- -ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่นตามเกณฑ์
ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0 

รายการ Common Data Set 1 7 7 
องค์ประกอบท่ี 214   
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมัติ 66 52 
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา เฉพาะการเรียนการสอน 10 13 
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา เฉพาะการวิจัย 6 7 
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา ท้ังการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

35 24 

องค์ประกอบท่ี 693 - - 
ระดับความพงึพอใจของบคุลากรและนักศึกษาท่ีเกีย่วกบัประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

5 5 

องค์ประกอบท่ี 585 - - 
คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเต็ม ๕) - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) - 4.65 
องค์ประกอบท่ี 694 - - 
ผลการประเมินความเหน็ของบคุลากร เกีย่วกบัการปฏิบติังานของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบัอตั
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

5 5 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 54 54 
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ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
๕) 

4.11 4.11 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 6 6 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
๕) 

4.72 4.72 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 31 31 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
๕) 

4.3 4.3 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 384 384 
จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ ท้ังหมด 91 91 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.23 4.23 
ผลการประเมินความพงึพอใจของบคุลากรท่ีเกีย่วกบัการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

5 5 
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ภาคผนวกที ่2 
ข้อมูลการสมัภาษณ์  

 
กลุม่ผู้บริหาร  จ านวน 7 คน  เวลา 13.00 – 13.40 น. 
1. กระบวนการในการจัดท าแผนระดับคณะ   

- คณะมกีระบวนการจัดท าแผนประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยประชาคมของคณะ มี
การประชุมร่วมกนัในการจัดท าแผนพฒันาคณะ  เพือ่ให้คณบดีท่ีมารับวาระด าเนินการขับเคล่ือนให้
เกดิผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดท่ีก าหนด รวมท้ังมกีาร จัดท าแผนพฒันาเชิงรุก เพือ่ให้เกดิ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างไรกต็าม การรายงานผลการด าเนินงานของคณะ ยังไมส่ามารถ
เชื่อมโยง และสะท้อนให้เห็นความกา้วหน้าในการพฒันางานแต่ละด้านท่ีตอบโจทย์ตามตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน  ดังนั้น คณะควรมกีารจัดท าแผนท่ีสะท้อนประเด็นท่ีต้องการพฒันาปรับปรุง
แกไ้ข และก าหนดโครงการกจิกรรมท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการให้เกดิการพฒันาท่ีตรงประเด็น เพือ่ให้
เกดิผลการพฒันาท่ีเห็นผลอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารมกีารเรียนรู้ร่วมกนั  

- ควรมกีารถ่ายทอดการด าเนินงานตามแผนงานท่ีเชื่อมโยงไปยังบุคลากรในทุกระดับ ท่ีสามารถเชื่อมโยง
การด าเนินงานให้เกดิการพฒันาท่ีเห็นผลอย่างชัดเจน 

- ควรมกีารบริหารจัดการร่วมกนัในทีมผู้บริหาร ให้ทุกคนมส่ีวนร่วม เพือ่ระดมความคิดเห็นในการพฒันา
องค์กรร่วมกนัได้ตรงประเด็น โดยมกีารสอบทาน และการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการมุง่เน้นในการ
พฒันาในอนาคตข้างหน้า และจัดท า Road map เพือ่ให้เห็นทิศทางการด าเนินงานท่ีเห็นผลอย่างชัดเจน 

- ทีมผู้บริหารควรมเีป้าหมายในการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ท าให้ผู้บริหารตระหนักว่า ควรมกีารทวนสอบ
เป้าหมายหลักของคณะ เพือ่ให้เกดิความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกดิผลส าเร็จ ท้ังนี้ ขอให้พจิารณา
ประเด็นงานอะไรท่ีต้องการพฒันาให้เกดิความท้าทาย และวิธีแกไ้ขในการพฒันางาน 

2. ความชัดเจนในการจัดท าแผนเพือ่ตอบโจทย์คุณลักษณะบัณฑิตของคณะเกษตรท่ีก าหนด 
- คณะมกีารจัดท าแผนเชิงรุกด้านการศึกษา โดยมโีครงการกจิกรรมท่ีกระตุ้นให้นิสิตเกดิการเรียนรู้ เช่น มี

กจิกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุง่เน้นทักษะทางด้านวิชาชีพ อย่างไรกต็าม ควรจัดท าโครงการกจิกรรมท่ี
สอดคล้องครอบคลุมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีก าหนด โดยมแีผนรองรับการด าเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละ
ด้าน มตัีวชี้วัดใดท่ีตอบได้ว่า นิสิตคณะเกษตรมคุีณลักษณะบัณฑิตเป็นอย่างไร มคีวามสามารถมคีวาม
โดดเด่นในเร่ืองใด หรือมคีวามเป็นผู้น าในเร่ืองใด เช่น เป็นนักคิด นักแกป้ัญหา ท้ังนี้ คณะมโีครงการ
กจิกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะทางด้านการปฏิบัติการ โดยมกีารหารือร่วมกนัในคณะกรรมการวิชาการ เพือ่
พจิารณาปรับปรุงหลักสูตร สร้างวิชาแกนให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้น มกีารฝึกงานเพิม่เป็น 400 ชั่วโมง มี
ทุนสนับสนุน และมกีารปรับรายวิชาท่ีใกล้เคียงกนัของแต่ละภาควิชา เพือ่ให้นิสิตเลือกเรียนและสามารถ
ฝึกปฏิบัติในศูนย์ และสถานีของคณะ 

 
 
3. การจัดการความรู้ของคณะ 

- มกีารจัดการความรู้ โดยมุง่เน้นในสายสนับสนุน แต่สายวิชาการยังไมม่กีารด าเนินงานเป็นระบบอย่าง
ชัดเจน  จึงควรมกีารด าเนินการจัดการความรู้ท่ีเกดิจากองค์ความรู้ของผู้รู้ และมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลังสามารถน าไปปฏิบัติได้ มกีารก าหนด Key Success เพือ่
การด าเนินการให้เกดิประโยชน์ในการท างานร่วมกนั เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญท่ีจะ
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เกษยีณอายุราชการ มวิีธีการด าเนินการอย่างไรให้ได้ทุนในการท าโครงการวิจัย  หรือการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืกบัองค์กรภายนอกให้เกดิความต่อเนื่อง และย่ังยืน  มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการ
เกีย่วกบั การวัดและประเมนิผล  และหาผู้รู้ในคณะท่ีมกีารด าเนินงานตามกระบวนการในการวัดและ
ประเมนิผลมาแลกเปล่ียนร่วมกนั ให้เกดิองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกนั 

4. การพฒันานิสิตให้มกีารด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจร PDCA แต่นิสิตมปีัญหาในการด าเนินงานตาม
กระบวนการประกนัคุณภาพ ท่ีต้องจัดท าเอกสารเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัยมนีโยบายในการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพกจิกรรมนิสิต เพือ่ต้องการเห็นความต่อเนื่องในการท ากจิกรรม เพือ่ให้มกีารถ่ายทอด
การด าเนินงานระหว่างรุ่นพีแ่ละรุ่นน้อง และการด าเนินงานโครงการกจิกรรมขององค์กรนิสิตไมค่วรมจี านวน
มาก แต่ควรเป็นโครงการกจิกรรมท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละองค์กรและมกีารด าเนินงานท่ีเป็นระบบ
และมคุีณภาพอย่างชัดเจน  

5. มหาวิทยาลัยควรมกีารวางระบบการด าเนินงานส าหรับนิสิตให้ชัดเจน และ คณะ ควร มหีน้าท่ีในการควบคุม
กระบวนการด าเนินงานของนิสิตโดยตรง 

 
กลุม่ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 2 คน เวลา 13.40 – 14.10 น. 
1. คุณลักษณะบัณฑิตของคณะเกษตร 

- บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนใหญ่ไปปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และวิชาการทางการ
เกษตร ซ่ึงนิสิตสามารถปฏิบัติงานได้ท้ัง 2 ส่วน และมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพและศักยภาพด้านวิชาการ
ของบัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- บัณฑิตท่ีรับมคีวามต้ังใจในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการการด าเนินงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- บัณฑิตสามารถแกป้ัญหาในหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ยกเว้นปัญหาด้านคนท่ีต้องเผชิญ หน้า  ไมส่ามารถ

ตัดสินใจได้ 
- มกีารฝึกให้นิสิตมคีวามกล้าแสดงออก มคีวามเป็นผู้น า และมคีวามคิดเชิงระบบค่อนข้างดี 
- มคีวามรับผิดชอบสูง มคีวามอดทนสูงกว่าสาขาอืน่ๆ 
- มทัีกษะการส่ือสารทางด้านภาษาต่างประเทศดีกว่าสถาบันการศึกษาอืน่ๆ 

2. เมือ่เปรียบเทียบคุณภาพกบัสถาบันการศึกษาอืน่ๆ 
- มคีวามใกล้เคียงกนักบัสถาบันการศึกษาอืน่ๆ  
- แต่ละสาขาวิชามอีงค์ความรู้ท่ีแตกต่างกนั ท าให้มคุีณลักษณะความรู้ความเชี่ยวชาญ และความคิด

สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกนั ท าให้มผีลกระทบต่อลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงบ้าง 
3. จุดท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- บัณฑิตรุ่นใหมม่คีวามอดทนน้อยเมือ่เจอสภาวการณ์กดดัน  
- มปีัญหาบัณฑิตลาออกจากงาน เนื่องจากไปสอบบรรจุท างานประจ าท่ีอืน่ จึงจ าเป็นต้องสอบ ถามความ

ต้องการของบัณฑิตกอ่นรับเข้า เพือ่ให้เกดิความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และไมเ่กดิปัญหาการออกงาน
กลางคัน อย่างไรกต็าม หน่วยงานมกีารเปิดโอกาสให้บัณฑิตท่ีเข้าท างาน มคีวามกา้วหน้าในสายงาน 

- บัณฑิตท่ีจบส่วนใหญ่ไมส่นใจตลาดภาคการเกษตรมากนัก จึงควรปูพืน้ฐานทักษะภาษาองักฤษ เพือ่ให้
บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดการแข่งขันอืน่ๆ ได้มากขึ้น 

- บัณฑิตไมส่ามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ควรมกีารเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ท่ีฝึก
ปฏิบัติให้บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงมากขึ้น  
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ศิษยเ์ก่า  จ านวน 5 คน  เวลา 14.10 – 14.40 น. 
1. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

- นิสิตไมม่ปีัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กบัความรับผิดชอบของตัวนิสิตเอง 
2. การท างานตรงกบัสาขาวิชาท่ีจบ 

- บางคนท างานตรงตามสาขาวิชาท่ีจบ แต่บางคนมกีารปรับเปล่ียนสายงานใหม ่ 
- ส่วนใหญ่ท างานภาคเอกชน และสอบเข้าเพือ่รับราชการน้อยมาก  
- การท างานภาคเอกชน จะมโีอกาสท างานวิจัยได้ตรงตามความต้องการของตนเอง แต่ถ้าท างานระดับ

กระทรวงจะไมส่ามารถท างานวิจัยได้ตรงกบัความต้องการของตนเอง 
3. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณะ 

- ควรเพิม่ภาคปฏิบัติการมากขึ้น เพือ่ให้นิสิตเรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง ซ่ึงนิสิตส่วนใหญ่มอีงค์ความรู้ทาง
วิชาการท่ีเข้มแข็ง แต่การภาคปฏิบัติการยังไมส่ามารถแข่งขันกบัสถาบันการศึกษาอืน่ 

- ควรเพิม่อปุกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมยั และมกีารน าเทคโนโลยีใหมท่ี่ล้ าหน้า 
- ควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้มโีอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสถาบันการศึกษาอืน่ เพือ่เปิดโลกทัศน์และมมุมอง

ท่ีกว้างขึ้น  
- ควรมกีารท าวิจัยเชิงชุมชนและการมส่ีวนร่วมกบัชุมชนมากขึ้น  
- ควรมทุีนศึกษาต่อเพิม่ขึ้น เพือ่กระตุ้นให้เข้าศึกษาต่อในคณะ และมเีคร่ืองมอือปุกรณ์ท่ีทันสมยัเพิม่ขึ้น 

4. มกีารน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
- สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
- มกีารท าวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัชุมชน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้กบัชุมชนได้  แต่ต้องเรียนรู้

วิชาการในสาขาอืน่ๆ เพิม่ขึ้น เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
5. คุณลักษณะบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพือ่สะท้อนความเป็นตัวตนของนิสิตคณะเกษตร  

- เป็นบัณฑิตท่ีท างานติดดิน  
- ควรปลูกฝังให้นิสิตรักและภูมใิจทางการเกษตร และศึกษาต่อในคณะเกษตรมากขึ้น เพือ่ให้เห็นคุณค่า

ทางด้านเกษตร และท างานด้านการเกษตรมากขึ้น เพือ่สะท้อนภาพพจน์ของนิสิตเกษตรในยุคปัจจุบัน 
ควรวางรากฐานการฝึกปฏิบัติมากขึ้น ต้ังแต่การเตรียมแปลง เตรียมดิน และสามารถท าเป็นทุกอย่าง ไม่
ควรเน้นแต่ภาคทฤษฎี  

 
นิสติปัจจุบัน จ านวน 10 คน  เวลา 14.40 – 15.20 น. 
1. เลือกเรียนคณะเกษตร 

- ส่วนใหญ่ชอบศึกษาทางด้านการเกษตร  
- เกีย่วข้องกบัอาชีพของครอบครัว เพือ่น าความรู้ไปใช้ในการพฒันาและปฏิบัติงานจริง  
- เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากสอดรับกบัความต้องการของตนเอง ท้ังในการท างานวิจัยและตรง

กบัอาชีพการท างานของตนเอง 
- มพีืน้ฐานท่ีเกีย่วข้องกบัวิศวกรรมทางการเกษตร เพือ่น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขามาก

ขึ้น 
- มโีอกาสได้ฝึกงานกบัอาจารย์ ท าให้สนใจด้านเกษตร เพือ่แกป้ัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ

ผลิตผลผลิตได้มากขึ้น 
- สาขาปรับปรุงพนัธ์ุพชื เป็นสาขาท่ีน่าสนใจ  
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2. การจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะในการพฒันา 
- มุง่เน้นทางด้านวิชาการเป็นหลัก จึงควรมุง่เน้นภาคปฏิบัติ และมตัีวอย่างให้นิสิตได้มคีวามเข้าใจมากขึ้น 
- ห้องปฏิบัติการควรมเีคร่ืองมอือปุกรณ์ท่ีมคีวามพร้อมมากขึ้น 
- ไมม่เีคร่ืองมอืเฉพาะในการฝึกปฏิบัติจริงส าหรับนิสิต   
- เคร่ืองมอืไมพ่ร้อม และตรงกบัการใช้งานเฉพาะทางส าหรับนิสิต 
- การฝึกงานในบางสาขาวิชาไมเ่พยีงพอและตรงกบัสายงาน  
- การท าวิจัย และมโีอกาสแลกเปล่ียนการท างานกบัสถาบันการศึกษาอืน่ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

3. ต้องการให้คณะเกษตรรักษามาตรฐานความเป็นนานาชาติให้เป็นท่ีหนึ่งของเอเชีย  
- ควรปรับตัวชี้วัดท่ีไมใ่ช่มุง่เน้นผลงานตีพมิพเ์ป็นหลัก แต่ควรก าหนดตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์ท่ีมี

ผลกระทบต่อเกษตรกรมากขึ้น 
- องค์กรต่างประเทศ ให้ทุนนักศึกษาในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงประเทศไทยมี

ทรัพยากรท่ีมคีวามพร้อมทางการเกษตร และมมีมุมองว่า คณะเกษตรมอีงค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีดีมาก 
แต่การจัดการความรู้ การจดสิทธิบัตร และเผยแพร่องค์ความรู้ ยังไมส่ะท้อนให้คนภายนอกได้รับทราบ
มาก ท้ังนี้ อาจมปีัญหาทักษะทางด้านภาษาองักฤษ ยังไมส่ามารถถ่ายทอดได้ 

- มคีวามพร้อมทางด้านการเกษตร และสามารถช่วยเกษตรกรในการเพิม่ผลผลิตได้เป็นอย่างดี 
- คณะเกษตรมคีวามโดดเด่น แต่การแสดงความโดดเด่นยังมนี้อย ซ่ึงคณะมคีวามโดดเด่นในด้านการบริการ

วิชาการ ควรต้องใช้ศูนย์ สถานี เพือ่เสริมให้มคีวามโดดเด่นมากขึ้น 
- ควรมกีารท าโครงการท่ีมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น  หรือประสานความร่วมมอืกบัองค์กร

ในต่างประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้ เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืมากขึ้น 
- คณะเกษตรมชี่องว่างระหว่างอาจารย์เกา่และอาจารย์ใหม ่ควรมกีารใช้ศักยภาพของอาจารย์เกา่มา

ก าหนดแนวทางหรือเป็นท่ีปรึกษางานวิจัย จะท าให้งานเกษตรเป็นท่ีหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง 
4. ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาคณะ 

- ควรมกีารส่งเสริมและจัดให้มกีารฝึกอบรมทางการเกษตรท่ีเข้าถึงประชาชน จบเกษตรแล้วท าอาชีพอะไร 
เป็นผู้ช่วยพฒันา หรือต้องเป็นผู้ลงมอืปฏิบัติจริง 

- ควรมกีารปลูกฝังให้นิสิตคณะเกษตรมคีวามโดดเด่น  สามารถแข่งขันและเป็นท่ียอมรับจากองค์กร
ภายนอกมากขึ้น 

- คณะควรเสริมทักษะภาษาองักฤษให้กบันิสิตเพิม่ขึ้น ซ่ึงนิสิตต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
- ควรก าหนดหลักสูตรให้มกีารเรียนภาษาองักฤษ และต้องสอบผ่านภาษาองักฤษ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้  

 
กลุม่อาจารยท์ีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร (จ านวน 5 คน) เวลา 13.00 – 13.50 น. 
1. ปัญหา อปุสรรค ประโยชน์ ในการจัดท า มคอ. 3  

- อาจารย์พยายามเขียน มคอ. 3 ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แต่ยังไมแ่น่ใจว่าแบบฟอร์มนั้น มี
ประโยชน์จริง หรือตรงตามความต้องการหรือไม ่ 

- อาจารย์มคีวามคิดเห็นว่าประโยชน์ของ มคอ. คือ ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เล็กน้อย และ
ช่วยให้อาจารย์ได้ทบทวนการสอนของตนเองในแต่ละภาคการศึกษา เพือ่ปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 

2. กระบวนการเตรียมตัวกอ่นจะสอนนิสิต  
- อาจารย์ผู้สอนจะมกีารประชุมร่วมกนักอ่นสอนนิสิต 1 คร้ัง และกอ่นสอบอกี 1 คร้ัง แต่ระหว่างภาค

การศึกษาไมค่่อยมเีวลาได้ประชุมกนั 



 38 

3. วิธีการสอนของอาจารย์ 
- มหีลายรูปแบบ ท้ังการบรรยาย การสอนในห้องปฏิบัติการ การไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

4. วิธีการช่วยเหลือนิสิต 
- อาจารย์ผู้สอนจะมกีารหารือกนัเพือ่หาวิธีการช่วยเหลือ หากพบว่านิสิตมผีลการเรียนต่ า   

5. วิธีการประเมนิผลสัมฤทธ์ินิสิต 
- ข้อสอบเป็นข้อเขียน โดยการวัดจะองิกลุ่ม หรือองิเกณฑ์ได้ ขึ้นอยู่กบัอาจารย์ผู้สอน  

6. คุณลักษณะของนิสิตปัจจุบัน 
- ชอบลอกข้อสอบ  
- มสีมาธิส้ัน 
- ไมช่อบรอ 
- เขียนไมเ่ป็น 

7. การสอนให้นิสิตมกีารคิดสร้างสรรค์ 
- ให้นิสิตมกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์จะแสดงความคิดเห็นกอ่นและถามให้

นิสิตแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเดียวกนั  
- ในกรณีห้องเรียนท่ีมนีิสิตจ านวนมาก ใช้วิธีการเรียกชื่อถามในห้องเรียน เพือ่ให้นิสิตมส่ีวนร่วมแสดงความ

คิดเห็น หรือบางคร้ังต้องใช้วิธีการให้คะแนนพเิศษถ้านิสิตตอบค าถาม 
- ให้นิสิตท างานกลุ่มเล็ก ๆ และน าเสนอ 

8. วิธีการจัดการเรียนการสอน  
- บางภาควิชามรีะบบพีเ่ล้ียง ถ่ายทอดจากอาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์รุ่นเกา่ สู่อาจารย์รุ่นใหม่ 
- ใช้วิธีการไปนั่งฟงัอาจารย์สอนร่วมกบันิสิต เพือ่ศึกษาวิธีการ รูปแบบ ในการสอน 
- ใช้วิธีการแบบนักวิทยาศาสตร์ คือ ทดลองสอนเอง 

9. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยให้กบัอาจารย์  
- คณะไมม่งีบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กบัอาจารย์ใหม ่แต่กลับก าหนดให้ต้องมผีลงาน ซ่ึงในการ

ปฏิบัติจริง การท างานวิจัยต้องใช้อปุกรณ์ แต่คณะไมม่อีปุกรณ์ให้ งบประมาณกไ็มม่ใีห้อาจารย์ใหมจ่ะท า
อย่างไร  

- คณะควรสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์โดยสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนเท่าๆ กนั 
มากกว่าการจัดล าดับความส าคัญของสาขาวิชา เพราะอาจารย์มคีวามเห็นว่าทุกสาขาวิชามคีวามส าคัญ
เท่ากนั 

10. การถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารให้กบัอาจารย์ในคณะ และโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ ต่อ
นโยบายของผู้บริหาร 
- ผู้บริหารถ่ายทอดจากการประชุมอาจารย์ท้ังคณะปีละ 1 คร้ัง  
- หลังจากหัวหน้าภาควิชาเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว จะน านโยบายแจ้งในการประชุม

ภาควิชา 
- อาจารย์มโีอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของคณะได้ โดยการเข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีภาควิชา /

คณะ มกีารประชุม หากไมเ่ข้าร่วมประชุมถือว่าเสียสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น 
11. ข้อเสนอแนะเพือ่น าเสนอผู้บริหารคณะ  

- คณะยังใช้ศักยภาพของอาจารย์ไมเ่ต็มท่ี โดยเฉพาะด้านการวิจัย ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย
ให้มากขึ้น 
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- คณะควรให้ความส าคัญในทุกสาขาวิชาอย่างเท่าเทียมในการให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
- คณะควรมกีารส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และอาคารเกา่ เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ  
- คณะควรส ารวจความต้องการพืน้ท่ีในการใช้งานของภาควิชาบ้าง เพราะบางภาควิชามพีืน้ท่ีจ ากดั ห้อง 

และอาคารเกา่มาก  
- คณะควรมรีะบบการติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร และให้ผู้บริหารรายงานให้ประชาคมในคณะ

รับทราบเป็นระยะ อาจจะไตรมาสละ 1 คร้ัง เพือ่ให้บุคลากรในคณะได้มส่ีวนร่วม และมโีอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น  

 
กลุม่นักวิจัย (จ านวน 4 คน)   เวลา 13.50 – 14.50 น. 
1. ความภาคภูมใิจในความเป็นเกษตร 

- การม ีoutcome จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ ท่ีชัดเจน สามารถช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร 
ได้ 

2. การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย 
- งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยมนี้อยมาก โดยเฉพาะงานวิจัยพืน้ฐานมกัจะถูกจัดให้อยู่ในล าดับท้ายๆ  ใน

การพจิารณา 
- ครุภัณฑ์ท่ีมใีห้บริการส าหรับนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีอยู่ศูนย์ หรือสถานีในต่างจังหวัด ไมเ่พยีงพอ  

3. ข้อเสนอแนะเพือ่น าเสนอผู้บริหารคณะ  
- นโยบายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดเร่ืองจ านวนผลงานวิจัย ท าให้แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี

มุง่ท าวิจัยอย่างเดียวและไมช่่วยเหลืองานส่วนกลางเลย และกลุ่มท่ีท างานส่วนกลาง  
- คณะควรพจิารณาสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้เพยีงพอต่อ

การใช้งาน 
 
กลุม่บุคลากรสายสนับสนุน (จ านวน 6 คน)  เ วลา 14.50 – 15.55 น. 
1. การใช้ระบบ e-office ระบบ ERP  

- ระบบ e-office สามารถลดการใช้กระดาษได้ระดับหนึ่ง ลดปัญหาเอกสารหาย เนื่องจากเอกสารถูก  
แสกนเข้าระบบแล้ว สามารถสืบค้นได้  

- ระบบ ERP ยังโหลดงานอยู่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้กรอกข้อมลูย้อนหลังต้ังแต่ปี 55 
2. การมส่ีวนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

- ภาควิชาพชืไร่มกีารบริหารความเส่ียงด้านอคัคีภัย เนื่องจากนิสิตต้องมกีารใช้ตู้อบพชื โดยใช้อณุหภูมสูิง 
และใช้ระยะติดต่อกนั 1-2 วัน 

- ห้องปฏิบัติการวิจัย มกีารจัดอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการให้นิสิต และมกีารสอบ นิสิตจะได้รับ key card 
ในการเข้าใช้ห้องต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. การส่ือสารนโยบายสู่บุคลากรของผู้บริหาร 
- มกีารส่ือสารในการประชุมบุคลากรปีละ 1 คร้ัง 
- มกีารแจ้งข่าวสารผ่าน e-mail 

4. ความภาคภูมใิจคณะ 
- บุคลากรมคีวามรัก สามคัคี ช่วยเหลือกนั 
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5. การส่ือสารเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ 
- มกีารประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซด์ มตัีวว่ิง มโีปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

6. ข้อเสนอแนะเพือ่น าเสนอผู้บริหาร 
- บุคลากรรุ่นใหม ่(ส านักงานเลขานุการ) มศัีกยภาพ คณะควรให้โอกาสในการเรียนรู้เพือ่เพิม่พนู

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- ผู้บริหารควรใส่ใจดูแลโรงเรียนอนุบาลคหกรรมเกษตรด้วย ท้ังการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และการ

ให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์ 
- คณะควรจัดสรรบุคลากรเพือ่ดูแลหลักสูตรส่วนกลางของคณะ 
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