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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ   
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 -        
31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน นิสิตทุกระดับ
การศึกษา จํานวน 7 คน บุคลากร จํานวน 7 คน และศิษย์เก่า จํานวน 1 คน 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

5.00 4.25 4.25 4.25 4.00 4.69 4.57 4.50 4.50 4.69 4.57

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.85 3.85 4.50 4.50 3.85 4.37

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.61 4.61 5.00 5.00 4.61 4.80

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.58 4.56 4.58 4.00 4.78 4.73 4.63 4.61 4.78 4.68
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. ทุกภาคส่วนภายในคณะมีความต่ืนตัวและให้ความสําคัญต่อระบบการประกันคุณภาพ 
2. สัดส่วนของอาจารย์รุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมเพ่ือที่จะรองรับการเปลี่ยน

ถ่ายบุคลากรในอนาคตอันใกล้ 
3. ผลงานทั้งในส่วนของนิสิตและอาจารย์มีแนวโน้มสูงข้ึน และก้าวสู่ระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
4. มีการบูรณาการผลการวิจัยและบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
5. บุคลากรมีความสามารถในการดึงทุนวิจัยจากภายนอกได้อย่างต่อเน่ือง 
6. คณาจารย์มีความสามารถสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หน่วยงาน

ราชการและบริษัทเอกชนช้ันนําในประเทศ 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้และการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะ หน่วยงาน สํานัก 

สถาบัน สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่ 
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ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งใน

ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ียังมีความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนานิสิตและคณาจารย์
อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนจากประสบการณ์จริง ที่ทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี และประสบผลสําเร็จ 

2. ด้านการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างเด่นชัด อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการทําวิจัยให้ประสบ
ความสําเร็จในด้านการวิจัยได้ ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก และยัง
เป็นผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก 

3. ด้านการบริการทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกให้บริการประสานงานการ
พัฒนาวิชาการ และการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถสร้างผลงานบริการวิชาการท่ีสังคมอันส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของคณะฯ แต่คณะไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย จึงไม่สามารถนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงข้ึนได้  

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดผ้าและผลติภัณฑ์จากภาคเหนือ 

 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมด                 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 15 โครงการใหญ่ หรือ  19 กิจกรรมย่อย มีการดําเนินงานแล้ว 8 กิจกรรม                
อยู่ระหว่างดําเนินงาน 11 กิจกรรม  

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 4 – 6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะอุตสาหกรรม
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เกษตร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.83 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 5518 
เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ณ ห้องประชุม 5502 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

 ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังน้ี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
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2. สรุปความโดดเด่นด้านวิจัย  ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต และ
ด้านการเงินงบประมาณ ในรอบปีที่ผ่านมา 

3. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง 5519 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้อง 5522 
 
วันพฤหสับดีที ่20 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 5522 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

(โดยเน้นประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเป็น ได้แก่ อัตรากําลังคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบปีที่ผ่านมา) 

 - เย่ียมชมภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  เวลา 09.00 – 09.50 น. 
 - เย่ียมชมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เวลา 09.50 – 10.40 น. 
 - เย่ียมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ     เวลา 10.40 – 11.30 น. 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 5519 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 5518 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละช้ันปี 

- ปริญญาตรี คละช้ันปี  จํานวน 2 คน 
- ปริญญาโท คละช้ันปี  จํานวน 3 คน 
- ปริญญาเอก คละช้ันปี  จํานวน 3 คน 

เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 1 คน  
เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง จํานวน 7 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน                  

ณ ห้อง 5522 
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วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ หอ้ง 5522 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 5519 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของหน่วยงาน รับทราบ 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2555

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.61   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.92 4.63   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 7 และ 8 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.75 4.50   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 4 4 4.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 4, 5 และ 6 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

ร้อยละ 
60 

85 81.73 85 82.52 5.00 5.00   

104 103

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

ร้อยละ 
30 

32 30.77 32 31.07 5.00
  

5.00
  

  

104 103

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 1 2 6 และ 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2555

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 400,000/
คน 

56,995,185 593,699.84 56,995,185 593,699.84 5.00 5.00   

96 96

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 5 



 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 

9

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2555

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   

คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 4  

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 4.50   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 1 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 5 4.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 2  

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 9 5.00 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00              
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานของบางสาขาวิชา 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการควรแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว              

อันเกิดจาก (ก) ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ (ข) ผลการบริหารคณะในรอบปีที่ผ่านมา 
(ค) ผลการตรวจประเมินในรอบปีที่ผ่านมา (ง) ข้อมูลและหรือนโยบายใหม่ที่เกิดข้ึนระหว่างปีที่ผ่าน
มา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยู่ในสัดส่วนที่สูง 
2. ผลงานของนิสิตทุกระดับได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ือง ทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การฟูมฟักอาจารย์ใหม่ 
2. การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
3. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนิสิตทุกระดับ 
4. แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดระบบท่ีชัดเจนในการฟูมฟักอาจารย์ใหม่ (ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี) ซึ่งครอบคลุม

ภาระงานข้ันสูง (ไม่เกิน) การเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการขั้นต้น (ผศ.) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย               
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ในสาขาวิชา และการปลอดงานบริหาร ในช่วงเวลาเร่ิมต้นของการเข้าสู่วิชาชีพอาจารย์และนักวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

2. ควรดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของเกณฑ์มาตรฐานให้ครบทุกหลักสูตร 
3. วางแผนเพ่ือกําหนดสัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตามตัวบ่งช้ี 
4. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ครบถ้วน รวมถึงควบคุม

การดําเนินงานตามแผนให้ครบถ้วนตามกลไกประกันคุณภาพ 
ข้อสังเกต 
1. การกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ

ดําเนินการตามกลไกการประกันคุณภาพให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. มีการให้นิสิตเข้าร่วมโครงการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ที่ชัดเจน 
2. ให้ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาการ  
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้มแข็ง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า                  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความสามารถในการหาทุนวิจัย ทั้งภายนอกและภายใน 
2. มีการจัดกลุ่มวิจัยและระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
3. ผลงานวิจัยในรอบปีที่ผ่านมาของสาขา PKMT มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและอยู่ในระดับที่สามารถ

เทียบเคียงกับสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
4. อาจารย์ของสาขา PKMT ได้มีการจดสิทธิบัตรรวมถึงเป็นกองบรรณาธิการและ associate editor 
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ของวารสารนานาชาติ อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นกรรมการร่างมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ขององค์กร
นานาชาติ เช่น ISO ASTM เป็นต้น  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านวิชาการ 

5. อาจารย์ของสาขา AITM มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าที่เน้นการแก้ปัญหา
ของประเทศ นอกจากน้ียังสามารถตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารช้ันนําของสาขา ได้แก่ Computer & 
Industrial Engineering และ International Journal of Production Economics  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การกําหนดแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
2. การจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
3. การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
4. การจัดสรรทุนสนับสนุนจากคณะในการเสนอผลงานวิจัย  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกสาขาวิชาควรมีการกําหนดวารสารหรือที่ประชุมวิชาการท่ีคณาจารย์ควรใช้เป็นแหล่งในการ

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งสามารถดูได้จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร ว่าคณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใด นอกเหนือจากการพิจารณาฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus เพียงอย่างเดียว 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารช้ันนํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นหรือ
ข้อสังเกตที่ทําให้บทความไม่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งกิจกรรมน้ีสามารถดําเนินการ ทั้งในระดับของ
สาขาวิชา หรือ SRU  

3. คณะควรจัดทําแผนการเติบโตที่ชัดเจนจาก SRU => COE (กําหนดตัวช้ีวัดและจัดสรรทุนสนับสนุน
เพ่ิมเติม)  

4. คณะควรทบทวนทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการให้เพียงพอ ซึ่งอาจจะ
พิจารณาจัดสรรตามระดับคุณภาพและการเป็นที่ยอมรับของการประชุมแต่ละสาขา  

 ข้อสังเกต 
1. ระบบประเมินผลในการหาทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ (คณะกําลังจะดําเนินการในปี 2556)                     

ในรูปแบบของ output ที่ได้ คือ การตีพิมพ์และการประชุมในระดับชาติและนานาชาติ 
2. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์สมัครเข้ารับทุนจากแหล่งทุนช้ันนําด้านการวิจัย (สกว. ฝ่ายวิชาการ) เช่น 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) และวุฒิเมธีวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 



 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 

13

 

 จุดแข็ง 
1. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับบริษัทช้ันนําของประเทศ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบและกลไกในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการแก่สังคมกับการเรียน

การสอน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณาจารย์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  
ข้อสังเกต 
1. ขาดหลักฐานในการนําผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริการวิชาการ  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 ข้อสังเกต 

1. จากการสัมภาษณ์นิสิตเสนอให้คณะควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารเก่า เช่น อาคาร 3                 
ให้สะอาดสวยงาม เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดสุนทรีย์ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4               
ตัวบ่งช้ี พบว่า พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดการความรู้ 
2. การบริหารความเสี่ยง 
3. การกําหนดเป้าหมายด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ แต่ละข้อ

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นภารกิจ 4 ด้าน 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรกําหนดปัจจัยเสี่ยงให้ละเอียดและครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือจะได้

ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงตัวใดสําคัญและหรือเร่งด่วนในการแก้ไข 
3. กรรมการประจําคณะ ควรทบทวนตัวเลขเป้าหมายผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการท่ี

แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีศักยภาพในการจัดหารายได้และมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่

สนับสนุนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาที่คณะวางไว้ชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของคณะฯ  

จุดที่ควรพฒันา 
1. เกณฑ์การประเมินอัตลักษณข์องคณะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับเกณฑ์การประเมินที่เน้นกระบวนการเพ่ือนําไปสู่ผลลัพธ์ คือ อัตลักษณ์มากกว่าที่จะนํา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหรือตัวช้ีวัดอ่ืนๆ มารวบรวมสรุป 
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10ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร แล้วพบว่า      
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานท่ี 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.65 4.52 4.00 4.00 4.65 4.52

มาตรฐานท่ี 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 4.59 4.56 4.59 - 4.76 4.76 4.67 4.65 4.76 4.69

   มาตรฐานท่ี 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.43 4.43 4.43 - 3.85 3.85 4.43 4.43 3.85 4.36

   มาตรฐานท่ี 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบริหาร
การอดุมศึกษา  

5.00 4.70 4.67 4.70 - 4.91 4.91 4.79 4.77 4.91 4.82

มาตรฐานท่ี 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.80

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.58 4.56 4.58 4.00 4.78 4.73 4.63 4.61 4.78 4.68
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา                   
มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.79                  
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไก
ในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.71 4.00 4.77 4.66 4.63 4.57 4.77 4.69

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.44 4.44 - 4.61 4.61 4.50 4.50 4.61 4.53

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.96 4.96 4.75 4.75 4.96 4.85

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.58 4.56 4.58 4.00 4.78 4.73 4.63 4.61 4.78 4.68
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิต
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรท้ังคณาจารย์และ
สายสนับสนุน อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ และมีการดําเนินการทางด้านการเงิน            
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายวิจัยจากภายนอก 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75  ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ที่มีคุณศักยภาพสูง ทั้งด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.40 4.40 4.40 - 4.43 4.43 4.54 4.54 4.43 4.52

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.83 4.83 4.40 4.40 4.83 4.47
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.50 4.50 4.50 - 4.23 4.23 4.50 4.50 4.23 4.43

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.78 4.00 4.87 4.80 4.73 4.70 4.87 4.80

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 4.00 4.65 4.52 4.80 4.75 4.65 4.73

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.58 4.56 4.58 4.00 4.78 4.73 4.63 4.61 4.78 4.68
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ      

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต               
มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บริหาร 6 คน 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาเก่ียวกับอาจารย์ เช่น การกรอกประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ของนิสิต ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 

แต่กลุ่มอาจารย์ไม่ค่อยเจอปัญหาตํ่ากว่าเกณฑ์  
2. ปัญหาการกรอกผลงานวิชาการ/วิจัย พบว่า อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่มีสิทธ์ิกรอกผลงานวิชาการ/วิจัย 

ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากแบบฟอร์มของ ม.เกษตรมีปัญหาเยอะกรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบขึ้นว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

3. ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการกรอกข้อมูลสําหรับอาจารย์ไม่เช่ือมโยงกัน ทําให้ต้องกรอกข้อมูล
หลายๆ ครั้ง 

4. เคร่ืองมือในการเรียนการสอน/การวิจัย ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย งบซ่อมบํารุงครุภัณฑ์น้อย 
5. อยากได้เวลาสําหรับการทําผลงานวิชาการ/งานวิจัย เพราะว่านอกจากเวลาในการสอนแล้ว อาจารย์ยัง

ต้องทํางานอ่ืนๆ ค่อนข้างเยอะ 
6. อยากให้มีศูนย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบด้านภาษา/รูปแบบ ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/วิจัย เพ่ือความ

สะดวกและรวดเร็วในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
7. อาจารย์เสนอให้มีการอบรมเก่ียวกับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ให้กับอาจารย์ในแต่ละ

สาขาวิชา 
ข้อดี 
1. มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนักวิจัยพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ของคณะ 
2. อาจารย์ใหม่ของคณะที่มีอายุการทํางานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี มีโอกาสเป็นผู้บริหารได้ 
3. มีการผลักดันการทําผลงานวิชาการ/งานวิจัยจากทางคณะ เป็นนโยบายจากผู้บริหารคณะ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสัมภาษณ ์
1. การเสนอให้มกีารตีพิมพ์ในวารสารช้ันนําที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. การเสนอให้มีระบบฟูมฟักอาจารย์ใหม่ การสนับสนุนให้มีการทําผลงานวิจัย การสนับสนุนทุน, เครื่องมือ

ในการทําวิจัยเป็นต้น 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตปริญญาตรี โท และเอก จํานวน 7 คน 
ปัญหา 
1. การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนระบบออนไลน์ นิสิตคิดว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร นิสิต

คิดว่าผู้ประเมินไม่ได้ต้ังใจประเมิน แต่ถ้าทุกคนต้ังใจประเมิน ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าน้ี  สําหรับนิสิต
บางคนคิดว่ามีประโยชน์ต่อนิสิตรุ่นน้อง เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนมีการนําไปปรับปรุงการสอน 

2. ไม่ค่อยมีการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้เรียนในแต่ละระดับ /แต่ละสาขาวิชา 
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3. ให้มีการปรับปรุงเก่ียวกับอาคารและสถานท่ีในการเรียนการสอน แสงสว่าง เพ่ิมเติมอุปกรณ์ในการเรียน
การสอน  

4. ให้คณะเพ่ิมเติมช่องทางในการเสนอแนะหรือเสนอความต้องการจากผู้เรียน 
ข้อดี 
1. มีการประชาสัมพันธ์กับบัณฑิตเก่ียวกับการทําวิจัยและมศีูนย์ให้คําปรึกษา การสอนการเขียน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสัมภาษณ ์
1. คณะควรมีการกระตุ้นหรือให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์หรือการสร้างแรงจูงใจโดยมีการแนะนํา

หรือประกาศ รายช่ือสถาบันหรือผู้ประกอบการช้ันนําของโลก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมาก
ขึ้น 

 
กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า จํานวน 1 คน 

1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ศิษย์เก่าคิดว่าตัวเองได้รับ คือ ความมุ่งมั่นในการทํางาน ความอดทน 
2. การประชาสัมพันธ์ของคณะกับทางศิษย์เก่า มีการใช้ face bookและ การติดต่อกับอดีตอาจารย์                    

ที่ปรึกษา 
3. พัฒนาการของคณะมีมากข้ึน 

 
กลุ่มที่  4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 7 คน 

ปัญหา 
1. การเตรียมเอกสารสําหรับงานประกันคุณภาพทําให้กระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่อยู่บ้าง 
2. การแบ่งงาน การมอบหมายภาระงาน ให้กับบุคลากรใหม ่เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนใหม่แล้ว ควรต้อง

มีการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วย 
3. ขาดการประชุมการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีค่อนข้างน้อย 
4. ขาดการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม มีค่อนข้างน้อย 
5. ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทําวิจัย หรือทางการเรียนการสอน 
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24ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 
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เย่ียมชมภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

เย่ียมชมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

เย่ียมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

เย่ียมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 
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ภาคผนวกที่ 3   
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

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

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.72 4.54   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.86 4.68   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.91 4.61   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.92 4.63   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  4.84 4.87   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที่ 12 4.77 4.78   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 6 5.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.69 4.57   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 4 4 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจาํที่มวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 
 

60 60 85 81.73 85 82.52 5.00 5.00   

104 103
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

30 30 32 30.77 32.0 31.07 5.00 5.00   

104 103

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน ข้อ 7 7 7 3 5.00 3.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑติ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบั
นิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00   

1  
(สม
ศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 
ปี 

ร้อยละ 100 100 234 84.78 234 84.78 4.24 4.24   

276 276

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 382 382   

จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน 397 397   

จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทําและประกอบอาชีพอิสระ คน 234 234   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 84 84   

จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 8 8   

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท คน 0 0   

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 42 42   

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 14 14   

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 16,263.42 16,263.42   

2  
(สม
ศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

ไม่ต่ํากวา่ 
3.50 

ไม่ต่ํากวา่ 
3.50 

3.96 4.36 3.96 4.36   

3  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 25 25 77.75 63.73 64.00 52.46 5.00 5.00   

122 122

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด คน 122 122   

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding)  

ผลงาน 39 19.50 34 17.00   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ 

ผลงาน 47 35.25 36 27.00   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ผลงาน 23 23.00 20 20.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

4  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 50 50 29.25 208.93 25.50 182.14 5.00 5.00   

14 14

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด คน 14 14   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 23 5.75 12 3.00   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีลา่สุดใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 23 23.00 22 22.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน - - 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน - - 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน - - 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน - - 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน - - 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

14 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 6 6 597 5.74 597.00 5.80 4.78 4.83   

104 103.00

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตรี คน 1 0.00 0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 8 16.00 0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 25 125.00 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8 24.00 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30 180.00 0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 29 232.00 0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก 
 

คน 1 10.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานสิิต 5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยัประจํา 

สัดสว่น 400,000/ 
คน 

400,000/ 
คน 

56,995,185.00 593,699.84 56,995,185 593,699.84 5.00 5.00   

96 96.0

5 
(สม
ศ.) 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20 20 76.25 73.3 56.25 54.6 5.00 5.00   

104 103.0

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 104 103   

  จํานวนนักวจิัยทั้งหมด คน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 83 20.75 29 7.25   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3 1.50 2 1.00   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีลา่สุดใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

54 54.00 48 48.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

6 
(สม
ศ.) 
 

งานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 22 21.15 22 21.36 5.00 5.00   

104 103
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 4   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 21 18   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค์ เรื่อง 0 0   

7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 10 43.00 41.35 43.00 41.75 5.00 5.00   

104 103.0

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ เรื่อง 39 9.75 39 9.75   

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0 0.00 0 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษากาํหนด 

เรื่อง 2 1.50 2 1.50   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือตาํรา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

เรื่อง 2 2.00 2 2.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  5.00 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   



 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2555 

33

 

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

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

8 
(สม
ศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวจิัย 

ร้อยละ 30 30 33.00 51.56 33.00 51.56 5.00 5.00   

64.00 64.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 19 19       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 13 13       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง 1 1       

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 64 64       

9 
(สม
ศ.) 

ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สม
ศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00   

11 
(สม
ศ.) 

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

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 คณะ อก. กรรมการ คณะ 
อก. 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.77 4.37   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บรหิารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00   

13 
(สม
ศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 5.00 5.00 3.85 3.85 3.85 3.85   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.96 4.80   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 9 9 5.00 5.00   

15 
(สม
ศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 4 4 4.91 4.61 4.91 4.61   
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