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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี เอกลักษณ์ของสถาบันคือ 
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” และมี อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นน าในการเรียนรู้
และพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนท้องถิ่นใน อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน” การ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

  ผล การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของ
ส านักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. รวม 36 ตัว
บ่งชี้ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าคะแนน 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือจ าแนกราย
องค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 3) องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  และ 5) 
องค์ประกอบที่  8  การ เงินและงบประมาณ  ผลการประเ มินอยู่ ในระดับดี  จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 2) 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  3) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และ 4) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

              จากคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2) สะท้อน ให้เห็น
ว่าคณะเกษตรศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก
ทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนท่ากับ 4.78 4.67 และ 4.33 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแยก เป็น
รายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า ส าหรับองค์ประกอบด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยนั้น 
แม้ว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีแต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ได้แก่ 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และ ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ  
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              จากคะแนนผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3) สะท้อนให้
เห็นว่าคณะเกษตรศาสตร์ มีผลการด าเนินงานระดับดีในมาตรฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิต โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.23 และระดับดีมาก ในมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแยกเป็น ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษาและด้านพันธกิจของการบริหารอุดม ศึกษา โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.56 และ 4.69 ตามล าดับ ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีโดย มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.35  

จากคะแนนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (ตาราง ป.4) สะท้อน 
ให้เห็นว่าคณะเกษตรศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ในด้านการให้ความส าคัญกับนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน และ ด้านการเงิน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 4.57 
และ 5.00 ตามล าดับ  ส่วนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรมยังอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.39 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะเกษตรศาสตร์ 

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557  (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผศ.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานฯ MUAC00815 

2. ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุนันท ์ กรรมการ MUAC01674 

3. รศ.เอกชัย แสงอินทร์ กรรมการ MUAC00257 

4. ผศ.นลิน เพียรทอง กรรมการ MUAC07216 

5. นางสาวพัชรี ธานี กรรมการ MUAC07225 

6. อาจารย์พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ MUAC07226 

7. นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย กรรมการ MUAC07228 

8. นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย กรรมการ MUAC07233 

9. นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ MUAC07237 

10. อาจารย์สมศรี ชัยวณิชยา กรรมการ MUAC07241 

11. นางสาวสายใจ จันเวียง กรรมการและเลขานุการ MUAC07242 

 

 



 

 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที ่21-23 กรกฎาคม 
2557  

 

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์ 

แนวความคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เริ่มมีมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2484 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้ ม.ล . ปิ่น มาลากุล เป็น
หัวหน้าคณะท างาน เพ่ือพิจารณาสถานที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หากแต่เกิด
สงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในปีเดียวกันท าให้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถูกชะลอ 
ต่อมาปี พ.ศ. 2503 สมัยจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้แนวคิดที่จะสร้าง
สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตตามความต้องการก าลังคนของประเทศ  โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่งเน้นในสาขาเกษตรกรรมและวิศวกรรมคล้ายกับการจัดตั้ง Agriculture 
and Mechanical College ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นในปี พ .ศ . 2505-2509 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคและแนวคิดเดียวกันนี้จึงมีความพยายามจากบุคคล
และสถาบันหลาย  ๆ  ฝ่ ายผลั กดัน ให้ เ กิดมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ซึ่ ง ในปี  พ .ศ . 2528 
ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอความเห็นถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในขั้นแรกควรจัดตั้งเป็น
วิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งสามารถกระท าได้โดยงบประมาณแผ่นดินไม่
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สูงเกินไปให้สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ 
ได้แก่ สาขาแพทย์ เกษตร พยาบาล และวิศวกร 
  หลังจากที่ได้มีการด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นล าดับจวบจนได้
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วได้มีมติอนุมัติแล้วได้มีมติให้จัดตั้ งวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พ.ศ. 2529  และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2531 ส าหรับในสาขาวิชา
เกษตรนั้นเมื่อเริ่มต้นด าเนินการมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาในปีแรก จ านวน 38 
คน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2533  และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ยก
ฐานะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่,ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตวศาสตร์ใน
ปีเดียวกัน ต่อมาได้เพ่ิมโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาประมง
ใน พ.ศ. 2533 และ 2534 ตามล าดับ   

  คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตเกษตรศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในเชิงเกษตรทั่วไปและมีความสามารถเฉพาะ
สาขา  โดยเน้นทางด้านการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงวิธีการจัดการด้านการตลาดเพ่ือสนับสนุนการเกษตรของประเทศ นอกจากนี้
ยังสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางการเกษตรเพ่ือน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ในการ
เพ่ิมผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ในส่วนของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้มีนโยบาย
ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแสดงนิทรรศการ การจัดอบรมเผยแพร่เพ่ือแนะน าและส่งเสริม  
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลิตในรูปแบบต่าง ๆ   

  ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชไร่  พืชสวน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร และประมง ระดับ
ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ และเอกจัดการ
ทรัพยากรประมง) และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาวิชา
เกษตรศาสตร์ (เอกพืชศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ และเอกจัดการทรัพยากรประมง) และสาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

               ในปีการศึกษา 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1 ,120 คน 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1 ,018 คน ระดับปริญญาโท 87 คน และระดับปริญญาเอก 15 คน มี
บุคลากรรวม ทั้งสิ้น 177 คน ได้แก่ อาจารย์ประจ า/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ   65  คน ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 29 คน ลูกจ้างประจ า 40 คน และลูกจ้างชั่วคราว 43 คน 

4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ 

ปรัชญา 
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  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่ง
ปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม เพื่อสังคม โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะค้นคว้าและถ่ายทอดวิทยาการ 
เทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรและพัฒนาชนบท ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือพัฒนาปัญญาให้เป็นประทีป น าความคิดและตอบสนองความต้องการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือสร้าง
บุคลากรทางการเกษตรให้เป็นก าลังส าคัญของแผ่นดิน ส าหรับพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ศานติสุขและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรและพัฒนาชนบท  

2. ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ ที่มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  

3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการต่อ

ชุมชน 

พันธกิจ  
1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม  

2. ท าการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์  โดยเฉพาะเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

3. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมทางด้านการเกษตร 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและชุมชนเกษตร 

เอกลักษณ์ 
"ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" 
 

อัตลักษณ์นักศึกษา 
 

"สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม" 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ 
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" รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ" 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน 
3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในของคณะเกษตรศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 ของคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ 
common data set คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเกษตรศาสตร์ ได้

ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการ
ตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะเกษตรศาสตร์ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น
ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะเกษตรศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเกษตรศาสตร์ ได้
ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม 
การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ให้คณะ
 เกษตรศาสตร์ 

 
 

3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะเกษตรศาสตร์เตรียมเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ
ของคณะ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากร
จากคณะต่างๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้ง
ผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการ
คณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเกษตรศาสตร์ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2556 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ น ามาปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ และ 36  ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ ในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.55 
คะแนน ต่ ากว่าคณะ ประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ - - 6 x 4.00 ข้อ 1 รายงานผลการด าเนินงานในวงรอบ
นี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2556 

ตามวงรอบปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นการ
แจ้งเวียนแผนกลยุทธ์ใน เดือนมกราคม 
2557 จึงเป็นการด าเนินงานคนละวงรอบ 

ข้อ 2. การถ่ายทอดแผนต้องมีการจัด
ประชุมอาจารย์ และบุคลากรของคณะ มี
ก าหนดการชัดเจน และต้องด าเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ซึ่ง
เ ป็ น ต้ นปี งบประมาณ  2556 ว ง รอบ
ป ร ะ เ มิ น ใ น ปี นี้ 
ข้อ 4. ควรก าหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

เพ่ือการประเมินแผนในภาพรวม ส าหรับ
ในวงรอบนี้ให้ใช้ตัวบ่งชี้วัดกลยุทธ์  และ
โครงการ ประเมินแผนไปพลางๆ ก่อน 

ข้อ 8. การน าผลประเมินมาปรับปรุงแผน
กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ล่าช้ากว่าก าหนดมาก (เดือนธันวาคม 
2556) ควรด าเนินการให้แล้ว เสร็จต้น
ปีงบประมาณ 2556 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ - - 4 / 4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 75.81 0.00 0.00 (ค่า ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=78.462 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 

5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.000) (ค่าการเพ่ิมขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา=

/ 5.00   



 

 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

2.652 เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย

ละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.210) 

เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 51.61 0.00 0.00 (ค่า ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=49.231 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 4.103) (ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา=-2.379 เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อย
ละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 

/ 4.10  



 

 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

-0.991 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้นเครื่อง
จึงเลือกค่าคะแนน = 4.103 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 7 ข้อ - - 7 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 6 ข้อ - - 5 x 3.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑ 

 0.00 0.00 (จ านวน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=178/จ านวน บัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจ =194) เท่ากับร้อยละ 91.75 เมื่อ

เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนน
จึงเท่ากับ 4.588 

x 4.59  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๒ 

 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.070 

x 4.07  



 

 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๓ 

 0.00 0.00 (ผล รวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท
เท่ากับ 14.75/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 17) = ร้อยละ86.765 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน

เท่ากับ 5.000 

x 5.00  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๔ 

 0.00 0.00 (ผล รวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก

เท่ากับ0.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากับ =1) = ร้อยละ25.000 

เมือเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น
คะแนนเท่ากับ 2.500 

x 2.50  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑๔ 

 0.00 0.00 (ผล รวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 

331.000/จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 
65.000 ) เท่ากับ 5.092 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ

x 4.24  



 

 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง
เท่ากับ 4.243 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00 เกณพ์ 3.1 ข้อ 5,6,7 รอเอกสารขึ้น queqa 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 8 ข้อ - - 8 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 147354.55 0.00 0.00 (จ านวน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 11,536,910.88/

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
63.00)=183,125.57 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 

= 60,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) 

/ 5.00  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๕ 

ร้อยละ 
16.94 

0.00 0.00 (ผล รวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่า กับ15.750/จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ65.000) = ร้อยละ

/ 5.00  



 

 

7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

24.231 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๖ 

ร้อยละ 
9.68 

0.00 0.00 (ผล รวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์=12.000/จ านวน อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า คณะเกษตรศาสตร์ =65.000)= 

ร้อยละ 18.462 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 

คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 4.616 

/ 4.62  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๗ 

ร้อยละ 
1.21 

0.00 0.00 (ผล รวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ = 2.750/จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งหมด = 65.000)= ร้อยละ 4.231 

เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 2.116 

/ 2.12  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00  



 

 

8 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๘ 

ร้อยละ 
64.29 

0.00 0.00 (ผล รวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย=9.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

บริการทางวิชาการทั้งหมด =17.000)=มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 52.941 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

x 5.00  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๙ 

5 ข้อ - - 

5 

/ 5.00 ตัว บ่งชี้ 5.3.2 ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิง
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และ
วิเคราะห์ผลประเมินจากชุมชนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 6 ข้อ - - 5 x 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑๐ 

5 ข้อ - - 
4 

x 4.00 
  



 

 

9 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑๑ 

5 ข้อ - - 
5 

/ 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ - - 

6 

x 4.00 - ข้อ 2 เรื่องการถ่ายทอด ยังไม่เห็น
เส้นทางของการถ่ายทอด มีการน าเสนอ
เพียง การเผยแพร่ 
- ข้อ 6 ให้แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงใน
ระบบ 

- ข้อ 7 ให้แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ - - 

5 

/ 5.00 ---ขาดเอกสารแนบตัวอย่าง ที่น าผลมา
พัฒนาระบบสารสนเทศเช่น E-mali และ
การพัฒนา web เป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ - - 
6 

/ 5.00 ข้อ 1 แผนบริหารความเสี่ยงควรจัดท าใน
วงรอบปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑๓ 

ร้อยละ 
4.75 

4.47 1.00 
4.470 

/ 4.47 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 6 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ - - 

8 

/ 4.00 -มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้ง
คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะมี
ส่วนร่วมในการจัดท าประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑๕ 

ร้อยละ 
4.84 

0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด=4.743/จ านวนปี =1ปี)=4.743 

x 4.74 
  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

      
 4.55 
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ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

- 4.00 - 4.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 4.70 4.25 4.23 4.35 ดี 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒน
นักศึกษา 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 3.91 4.46 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 
พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 4.75 4.47 4.69 ดี 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

4.78 4.67 4.33 4.55 ดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
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ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.23 4.23 พอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- 4.57 4.47 4.56   

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารจัดการอุดมศึกษา 4.78 4.67 4.65 4.69 

ดีมาก 

 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

- 5.00 3.91 4.35 
ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4.78 4.67 4.33 4.55 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี

มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
  

 
ดี 
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

I P O รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย - 4.67 4.45 4.55 
ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.49 4.57 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม 4.55 5.00 4.00 4.39 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 
ผลการประเมิน 

4.78 4.67 4.33 4.55 
  

ดีมาก 
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          ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

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 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

- - -     

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 4.55 4.00 4.24 4.22 ดี 

 (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 4.47 4.50 ดี 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

4.70 4.40 4.36 4.45 
ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- - -  
  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.23 4.52 ดี 

(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 3.91 4.46 ดีมาก 

(3) ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 
พอใช้ 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 
พอใช้ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 5.00 4.33 4.61 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานผลการประเมิน 

4.78 4.67 4.33 4.55 ดี 
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การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับด ี

   

 
 

ส่วนที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
การน าผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์มาปรับปรุงแผนฯ 
ล่าช้ากว่าก าหนด 

1.       คณะ ควรก าหนดปฏิทินด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา รวมถึงการก าหนด
แผนวาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ประจ าปี เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผน เป็นการล่วงหน้า 

    การ ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่ชัดเจน มีเพียงตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ และโครงการเท่านั้น 

  2.  คณะควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายระดับ
ต่างๆ ตลอดจนก าหนดระบบติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น เบทาโกร  เครือ
ซีพีในการผลิตบัณฑิต  ซึ่งช่วยในการพัฒนาศักยภาพให้กับ
นักศึกษา และมีพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติอยู่ในบริเวณเดียวกัน
กับท่ีท าการของคณ 

  
คณะควรมีเร่งพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดที่ได้จาก
การร่วมผลิตบัณฑิตกับภาคเอกชนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1.       จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบางหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

1.       ควร เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
และด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือ ให้
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนเพ่ือ
กระตุ้นให้มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

2.       บางหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  สืบเนื่องจากความไม่เข้าใจใน
เรื่องเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารหลักสูตร
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน เรื่องอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมีกลไกในการส ารวจก ากับติดตามให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ 
สกอ.ก าหนด 

 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ยังไม่มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าท่ีเป็นระบบ  

 ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาศิษย์เก่า โดย
ก าหนดให้มีกลไกในการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนและมีการประชา สัมพันธ์ให้
ศิษย์เก่าทราบอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
จ านวนผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ  ก าหนดกลไกและมาตรการ
สนับสนุนให้มีการน าผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ยังไม่ชัดเจน  

ควรเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน
บนพ้ืนฐานวงจรคุณภาพ PDCA และก าหนดกลไก
ในการติดตามก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

 

 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นแหล่งของ
ศิลปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ อย่างต่อเนื่อง 

 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ควร
เ ป็ น แ ห ล่ ง ใ น ก า ร ส ะ ส ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ในการพัฒนาสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 ยังไม่มีการด าเนินงานในการสร้างมาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะควรบูรณาการองค์ความรู้ภายใต้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญทางศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม หรือมาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะสู่
ความเป็นเลิศ มีความร่วมมือกับภาคเอกชนด าเนินงานผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 คณะควรจัดท าโครงการจัดการความรู้ด้านการ 
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพสูง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนา
คณะอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือการเผยแพร่องค์
ความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และทิศทางการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานต้อง มีการจัดประชุมชี้แจงอย่างเป็นทางการ  

 คณะควรก าหนดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรทุก
ระดับอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้ก าหนด
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/ปฏิบัติการ
ประจ าปี ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าว เป็นหัวข้อประจ า 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งผลให้คณะลดภาระ
งบด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ตลอดจนมี
รายรับเพิ่มเติมจากการร่วมประกอบการกับภาคธุรกิจ 

คณะควร พัฒนา เครื อข่ ายความร่ ว มมื อกั บ
ภาคเอกชนเพิ่มข้ึน  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้คณะขาด
มาตรการด้านการเงินผลักดันให้การด าเนินงานของคณะ
ส าเร็จลุล่วง ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์และ
แผนยุทธศาสตร์ 

คณะควรแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ เงินของคณะ
และพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงินที่ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตามแผน ยุทธศาสตร์ต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งผลให้คณะลด
ภาระงบด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ตลอดจน
มีรายรับเพิ่มเติมจากการร่วมประกอบการกับภาคธุรกิจ 

คณะควร พัฒนา เครื อข่ ายความร่ ว มมื อกั บ
ภาคเอกชนเพิ่มข้ึน  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 ควรน าข้อค้นพบที่ได้จากการการด าเนินงานไปพัฒนาต่อ
ยอดในรูปแบบของการวิจัยหรือเข้าแข่งขันจนสามารถเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี  
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