
 
 
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 

(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
ประเมินระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

 

ประธานกรรมการ ................................................................. (รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ  พูสวัสดิ์) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ ................................................................. (รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ ................................................................. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพ่าย) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขานุการ ................................................................. (นางมุกดา  เกตุแก้ว) 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ................................................................. (นางสาวรุ่งทิพย์  ศักดิ์สุปรีชา) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558



สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี .......................................................................................................................... 3 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน ............................................................................................................... 3 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 ................................................. 4 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) ............................................................................................................. 5 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน ........................................................................................................................ 5 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................ 8 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต .................................................................................................................. 11 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ............................................................................................................................. 11 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ............................................................................................................. 12 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม .................................................................................... 12 
องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ .............................................................................................................. 12 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 14 
ภาคผนวกท่ี 1  ภาพกิจกรรม ......................................................................................................................... 15 

 



 1 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
จากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือการส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี 2515-2519) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ด้วยความ
เป็นผู้น าในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและ
หลักสูตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี 
โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.79) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.43) 
ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.84)  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.67 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 22 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 และและ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.14 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 จุดเด่น 
1. คณะมีความต่อเนื่องของนโยบายในการพัฒนาคณะ เช่น นโยบายการสนับสนุนการท าวิจัย การ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งคณะมีการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของ
ประเทศ   

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีโอกาสในการชี้น าในการปรับฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะด้านอาหาร

สุขภาพ (Foods, Wellness, Lifestyle) เพราะในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับฐานมาอย่าง
น้อย 3 ครั้ง คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมบริการด้าน 
medical tourist  

2. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพ แต่มีสัดส่วนช่วงอายุราชการของบุคลากรแตกต่างกันมาก 
ทั้งกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ และกลุ่มบุคลากรใกล้เกษียณอายุราชการ ควรมีการวิเคราะห์และวาง
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทดแทนให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะในอนาคต 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพันธกิจหลักของคณะทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ 
เพ่ือขับเคลื่อนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การท างานวิจัย  

3. คณะมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจ านวนมาก และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับคณะ อย่างไรก็ตาม คณะควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและทรัพยากรที่มี
อยู่ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ Key 
Issue ที่ก าหนด ให้บรรลุตามเป้าหมาย และรองรับการออกนอกระบบที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
อนาคต 

4. คณะควรมีแผนบริหารการเงินและการลงทุนในการดูแลทรัพยากร ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
กลไกการขับเคลื่อนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารสภาพคล่องการลงทุน 
การ Upgrade และ Upkeep พร้อมกับการทดแทน ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ
คณะ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรยกระดับห้องปฏิบัติการกลาง เพ่ือให้เกิดการลงทุนร่วมระหว่างคณะและสถาบัน 

เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า  

2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบเพ่ือให้คณะสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างคล่องตัว และ
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   

ไม่มี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.14 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี คณะ
มีหลักสูตรที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 22 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ 
ในองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกจ านวนมาก ร้อยละ 85.58 มีอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 66.35 สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมดีมาก 1: 18.18 
รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนิสิตจ านวนมาก 38 โครงการ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการประเมินผลลัพธ์ที่
สะท้อนการพัฒนานิสิตและบัณฑิต และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต
อย่างชัดเจน 

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก คณะได้
ใช้การอ้างอิง (Citations) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และใช้แนวทางการ
แบ่งกลุ่มงานวิจัยตามสาขาที่เชี่ยวชาญของคณาจารย์เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special 
Research Unit) จนเป็นผลส าเร็จ ท าให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวนมาก (239 ผลงาน เป็นผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 104 ผลงาน) มีอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนเฉลี่ย 715,749.75 บาทต่อคน รวมทั้งมีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

3. ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
คณะมีผลงานบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จ านวนมากถึง 75 โครงการ และได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 74,780,488 บาท ซึ่งเป็นผลงานบริการวิชาการแก่ภาครัฐที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับชาติ จ านวน 18 โครงการ ได้รับงบประมาณ 54,640,000 บาท และ
สามารถบูรณาการกับงานวิจัยและงานการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการ
ด าเนินงานระดับดีมาก คณะมีการด าเนินงานตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยตามเทศกาลต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะควรเป็นผู้ชี้น าในการพัฒนาขนมไทย หัตถกรรมท้องถิ่น หรือการต่อยอดผลิตผล
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่สะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมไทย 

5. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
คณะมีการบริหารจัดการและการพัฒนาหน่วยงานที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีความต่อเนื่องของนโยบายในการพัฒนา
คณะ เช่น นโยบายการสนับสนุนการท าวิจัย การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
รวมทั้งคณะมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารของประเทศ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 6 โครงการ 8 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 3 กิจกรรม อยู่
ระหว่างด าเนินงาน 3 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ยังไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม เนื่องจากคณะไม่ได้มีการจัดท ากรอบเวลาในการด าเนินงานด้านแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เนื่องจากคณะได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามแผนจากปีการศึกษาเป็นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ -
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี และอยู่ระหว่างจัดท ากรอบเวลาในการด าเนินงานด้านแผน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. การส่งเสริมการพัฒนางานประจ าของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปสู่งานวิจัย (R2R) เพ่ือการพัฒนา
ตนและพัฒนางาน ยังไม่ชัดเจน แต่คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า R2R 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 

  จากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือการส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี 2515-2519) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ด้วยความเป็น
ผู้น าในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา  
 ปัจจุบันมีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 6 ภาควิชา 1 ส านักงานเลขานุการ ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  

ปรัชญา   คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่าเป็นผู้น าทางวิชาการและการ
วิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้าม)ี 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 

08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
ณ ห้องประชุม 5518 ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

09.30 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ณ ห้องประชุม 5502 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
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1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP)  
2) สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ

ร่วมกันอภิปรายผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 5519 
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ พร้อมวิเคราะห์

จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาคณะ ณ ห้อง 5522 

วันพุธที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2558 

08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถตัดสินผล
การประเมินได้) ณ ห้อง 5522 

10.00 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สอบทานความเรียบร้อยของผลการประเมิน และจัดท ารายงานผล
การประเมินคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 5519 
12.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ (ไม่มี
การรายงานคะแนนผลการประเมิน) ณ ห้องประชุม 5502 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี 
โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.79) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.43) 
ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.84)  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.67 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 22 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 และและ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.14 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 4.72 4.00 2.67 4.14 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   4.50   4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 4.79 4.43 3.84 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

ภาพรวมผลประเมิน               11 7 4.75 4.45 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

                  4.47 4.14 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 
3.00 

58.79 22 2.67 58.79 22 2.67 x x 2.67 2.67 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
80 

87 97 89.69 89 104 85.58 / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าไม่ตรงกับข้อมูลส่วนกลาง ซ่ึงส่วนกลางรายงานข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 104 คน และมีคุณวุฒิ ป.
เอก 89 คน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
80 

64 97 65.98 69 104 66.35 x x 4.12 4.15 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าไม่ตรงกับข้อมูลส่วนกลาง ซ่ึงส่วนกลางรายงานข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 104 คน และมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 69 คน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
FTES 10 

1,799.73 97 18.55 1,799.73 99 18.18 / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าท้ังหมด 104 คน หักลาศึกษาต่อ 5 คน คงเหลือ 99 คน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     4 / x 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไม่ชัดเจน ท าให้ข้อ 6 การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ไม่ชัดเจนด้วย 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย                   5.00 5.00 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
180,000 

65,194,225 95 686,255.00 71,217,100.00  99.5 715,749.75 / / 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

หมายเหตุ : ข้อมลูเงินสนับสนุนไม่ตรงกับในฐาน QAIS (เงินสนับสนุนภายใน 12,404,450 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก 58,812,650 บาท รวม
71,217,100 บาท) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

133.2 102 130.59 153.6 104.5 146.99 / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกับฐาน QAIS  (ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 153.6) เนื่องจากมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ท้ังหมด 239 เรื่อง โดยเป็นผลงานตีพิมพ์จากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 50 เรื่อง ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 64 เรื่อง ผลงานจดอนุ
สิทธิบตัร 11 เรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ หรือ TCI1 2 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล 
ก.พ.อ. 104 เรื่อง ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 5 เรื่อง ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 3 เรื่อง  

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

                  5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ     6     5 / x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินสนับสนุนไม่ตรงกับในฐาน QAIS (เงินสนับสนุนภายใน 12,404,450 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก 63,441,920 บาท รวม
75,846,370 บาท) 

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

                  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

                  5.00 4.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ     7     5 / x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 2 วิธีการกระจายค่า Overhead ไปถึงระดับหลักสูตร ไม่ควรใช้วิธีถัวเฉลี่ย เน่ืองจากลักษณะของภาควิชาไม่เหมือนกัน เช่น ขนาดพ้ืนท่ี
ใช้งาน อุปกรณ์ปฏิบัติงาน จ านวนนิสิต  และข้อ 5 ยังไมถ่อดองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดเด่น 

1. คณะมีแนวทางที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการ (Outside in) เพ่ือกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจ
ให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปแข่งขันประกวดน าเสนอในเวทีต่างๆ เนื่องจากลักษณะงานของ
อุตสาหกรรมเกษตรมีท้ังศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีการจัดบริการให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน แต่ควรค านึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมนิสิตนานาชาติ เพ่ือให้
นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของคณะ และได้ทราบแนวทางการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นิสิต เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของนิสิต 

2. คณะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่ผู้น านิสิต โดยเฉพาะทักษะความรู้
ตามกระบวนการวงจร PDCA อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้ได้ความรู้และทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพ ควรครอบคลุมนิสิตในทุกระดับ และอาจใช้ช่องทางทักษะความรู้ด้านอ่ืนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพให้กับนิสิต โดยให้นิสิตมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพื่อยกระดับคุณภาพของคณะ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   

 จุดเด่น 
1. คณะได้ใช้การอ้างอิง (Citations) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
2. คณะมีการใช้แนวทางการแบ่งกลุ่มงานวิจัยตามสาขาที่เชี่ยวชาญของคณาจารย์เป็นหน่วยปฏิบัติการ

วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special Research Unit) จนเป็นผลส าเร็จ ท าให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก (221 ผลงาน เป็นผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ 104 ผลงาน) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 11 ผลงาน มีอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเฉลี่ย 762,275.08 บาทต่อคน รวมทั้งมีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
วิจัยขั้นสูง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร ท าให้งานบริการวิชาการใน

รูปแบบวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือต่อยอดและน าไปสู่งานวิจัยเชิงธุรกิจ 
(Commercial Research) มีโอกาสสูง แต่คณะควรจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดจากภายนอก 
หรือคณาจารย์จากภายในคณะเอง มาช่วยท างานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และบริษัทใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2. คณะควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงิน (เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ) เช่น 
รูปแบบการร่วมทุน รูปแบบ Social Enterprise เพ่ือรองรับการต่อยอดงานบริการวิชาการ  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรเป็นผู้ชี้น าในการพัฒนาขนมไทย หัตถกรรมท้องถิ่น หรือการต่อยอดผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร ที่สะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมไทย  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะควรมีแนวทางการจัดการช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition) เนื่องจากคณะมีการด าเนินงานมา 35 
ปี ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่าย (Renewal) เช่น บุคลากรอายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นสัดส่วน
ประมาณ 1 ใน 3 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด และมีกลุ่มบุคลากรที่ใกล้เกษียณอายุราชการ 
ประมาณ 1 ใน 5  ท าให้การบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ที่ต้องท าหน้าที่ในเรื่องการสอน 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะ  สืบเนื่องจากงาน
บริการวิชาการโดยพื้นฐานเป็นลักษณะงานที่ยึดติดกับตัวบุคคล  
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2. คณะมีการด าเนินการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรจากสาขาต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีองค์
ความรู้ประสบการณ์ และความสามารถ จนได้รับรางวัลและมีผลงานที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม คณะ
ควรมีการถอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นกระบวนการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี  ให้บุคลากรรุ่นใหม่
สามารถน าไปปฏิบัติได้  

3. คณะควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือน าไปสู่การบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากคณะมีการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเป็นกลไกในการผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะ แต่คณะต้องมีแนวทางการก าหนดราคา (Pricing /Quotation) ที่สมเหตุสมผล (ครอบคลุม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการท างานโดยแท้จริง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสียโอกาส เป็น
ต้น) ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยมีความส าคัญต่อการให้บริการ  
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