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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

ส่วนที่ 1 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา  2557 

 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภร กตเวทิน  ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
  3.  รองศาสตราจารย์วันดี  รังสีวิจิตรประภา  กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  กรรมการ 
  5.  นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์    กรรมการ 
  6.  นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์   เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
            การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร ์ ระหว่างวันที่  8 - 9 ตุลาคม 2558 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง1 สิงหาคม2557 - 30กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภร  กตเวทิน  ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
  3.  รองศาสตราจารย์วันดี  รังสวีิจิตรประภา  กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย์ระพีพนัธ์ ปิตาคะโส   กรรมการ 

5.  นางกุลธรา มหาดลิกรัตน ์   กรรมการ 
  6.  นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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5. ข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์ โดยสังเขป 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยล าดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันนั้น
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเมื่อ พ .ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร (ใน
ฐานะ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) จ านวน  38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะ 
เกษตรศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน 
และภาควิชาสัตวศาสตร์  โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่มโครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2533 และ 2534 ตามล าดับ  

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก จ านวน 8 
หลักสูตร (8 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) 
สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรผสมผสาน 
และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557  คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,212 คน ระดับปริญญา
ตรี จ านวน  1,105 คน  ปริญญาโท 92 คนและปริญญาเอก 15 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 137 คน ได้แก่ 
สายวิชาการ 66 คน สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

           ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการและคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืน” 

 
วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ “เป็นสถาบันชั้นน าในการเรียนรู้และพัฒนาดา้นการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นใน 

อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 

พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์
1. พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดา้นวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเปน็ รู้

รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและด ารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสรา้งนวตักรรมด้านการเกษตร ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ 

    ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
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3. บริการวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาทางดา้นการเกษตรกับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุม่

น้ าโขง 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10 ประเทศไทย ลาว เวยีตนาม กัมพูชา  
พม่า บูรไน  มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปนิส์ อินโดนีเซีย (ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คือ ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา  พม่า  
จีนตอนใต้) 
 
เอกลักษณ์  

"ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" 
 
อัตลักษณ์นักศึกษา  

"สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม" 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์  
"รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ" 
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หลักสูตร   คณะเกษตรศาสตร์  เปิดการเรียนการสอน   จ านวน  8  หลักสูตร ดังนี ้
หลักสูตร ระดับ 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตร ี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง ปริญญาตร ี
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตร ี
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท ปริญญาโท 
7. ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 
8. ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิน้ 133.5 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ 62.5 คน และสาย
สนับสนนุ 71 คน คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนบัสนุน เท่ากับ  1:1.07 คน 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 62.5 คน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาตรี 0 คน (ร้อยละ 0..) คุณวุฒิปริญญาโท 12.5 คน (ร้อยละ 19.69) และคุณวฒุิปริญญาเอก 
50 คน (ร้อยละ 78.74) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติ
งาน 

ลา
ศึกษา 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. สาขาวชิา
เกษตรศาสตร์ 

41 0 0 9 32 17.5 15 8.5  41 

2. สาขาวชิาประมง 8 0 0 3 5 4 2 2  8 
3. สาขาวชิา

เทคโนโลยีการ
อาหาร 

13.5 0 0 0.5 13 9 4 0.5  13.5 

รวม 62.5 0 0 12.5 50 30.5 21 11  62.5 
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2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงสร้างการจัดการ
บริหารบุคคล โดยแบ่งเปน็ 5 ภาควิชา 2 ส านักงาน มีบุคลากรสายสนับสนนุ  โดยบุคลากรสายสนับสนนุ
สังกัด ใน 2 หน่วยงาน คือ ส านกังานไรฝ่ึกทดลอง และปฏิบตัิการกลาง และ ส านักงานคณบดี   มีจ านวน
ทั้งสิ้น 71 คน โดยเป็นขา้ราชการ 22 คน  (ร้อยละ 30.99)  พนกังานมหาวิทยาลยั 7 คน (ร้อยละ 9.89) 
ลูกจ้างประจ า 39 คน (ร้อยละ 54.93)  และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน (ร้อยละ 4.23)  ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด   

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนปกีารศึกษา 2557 แยกประเภทบคุลากร ดังนี ้

หลักสูตร 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

1. ส านักไร่ฝึกทดลองและปฏิบตัิการกลาง 12 5 32 1 50 

2. ส านักงานคณบด ี 10 2 7 2 21 

รวม 22 7 39 3 71 

                ข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 กันยายน 2558 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 
 ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) จ านวน 1,063 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
763 คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดบั "ปริญญาตรี" เท่ากับ 578.86 และมีบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 62.5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดบั "ปริญญาตรี" ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากบั 
9.26 ต่อ 1 คน  

 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 724 29 10 763 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 116 - - 116 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

135 4 5 144 
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หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท 

- 40 - 40 

รวม 979 73 15 1,063 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา (ระบบ REG) ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 

จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 200 - - 200 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 39 - - 39 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

48 - - 48 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ 

- 10 - 10 

5 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 1 - 1 

6 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท 

- 13 - 13 

7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ - - 1 1 

8 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - 2 2 

รวม 287 24 3 314 
ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 
2556 จ านวน 186 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40 
ผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 125 - - 125 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 21 - - 21 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 24 

- - 24 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ - 

3 - 3 

5 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร - 

- - 0 

6 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท - 

12 - 12 

7 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ - - 1 1 

8 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร - 

- - 0 

รวม    186 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะเกษตรศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะเกษตรศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะเกษตรศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การสัมภาษณ์  
และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ให้คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ซึ่งคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ได้ปรับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ
คุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่  8 - 9 ตุลาคม 2558 
โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.81  คะแนนทั้งนี้ เพิ่มเติมได้ตามผลการ
ประเมิน 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

  
  

   3.57   3.414 พอใช้ 

  สกอ. 
1.1 
  

ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 2.27 2.27  2.27 2.27 ต้องปรับปรุง 

  - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

18.19  18.19    

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8  8    

  สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

คะแนน 80.48 5.00  80.48 5.00 ดีมาก 



หน้า 14 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       - ป.เอก 49.50  49.5       

       - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 61.5  61.5       

  สกอ. 
1.3 

อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
  

คะแนน  4.20   4.20 ดี 

    
  

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งหมด 

50.41 4.20 32 50.41 4.20  

   - ต าแหน่ง ผศ. 21.00  21    

       - ต าแหน่ง รศ. 10.00  11    

       - ต าแหน่ง ศ. 0.00  0    

       - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 61.5  62.5    



หน้า 15 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
สกอ. 
1.4 

จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

คะแนน  0.00   0.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

      · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปี
การศึกษา 2557 

636.03   636.026     

      - ปริญญาตร ี 578.86   578.861     

      - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) 57.17   57.165     

      - ปริญญาโท 48.082   48.082     

      - ปริญญาเอก 9.083   9.083     

      จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษา
ต่อ) 

62.5   62.5     



หน้า 16 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

10.18   10.18    

      เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

20   20    

      ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -49.12   -49.12    

      เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.00   0    

      ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี คะแนน
ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ระหว่าง 10.01 - 
20 ) 

34.56   34.55896    

  สกอ. 
1.5 

  

การบริการ
นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี
  

คะแนน 
6 5.00  5 4.00 ดี 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ 
และการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 1.00   1   



หน้า 17 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
  
  
  

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1.00   1   

    3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 1.00   1   

    4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.00   1   

    5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

1.00   0   



หน้า 18 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 1.00   1   

  สกอ. 
1.6 

กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

คะแนน 
6 5.00  6 5.00 ดีมาก 

      
  

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

1.00   1   

    2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาต ิ5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
 

1.00  5 1   



หน้า 19 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
  
  
  
  
  
  

(1) คุณธรรม จริยธรรม 1.00   1   

    (2) ความรู ้ 1.00   1   

    (3) ทักษะทางปัญญา 1.00   1   

    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1.00   1   

    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.00   1   

    3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  1.00   1   

    4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1.00   1   



หน้า 20 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
  

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.00   1   

    6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

1.00   1   

2. การวิจัย        5.00   5.00 ดีมาก 

 สกอ. 
2.1 
 
 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์
 
 

คะแนน 6 5.00  6 5.00 ดีมาก 

  
  

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

1.00   1   

2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    1.00   

1 
  



หน้า 21 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      -       ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.00         

      -       ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1.00         

       -       สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรา้งสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

         

      -       กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคนัตุกะหรือ

1.00       



หน้า 22 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

      3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

1.00   1     

      4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

1.00   1     

      5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1.00   1     



หน้า 23 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.00     1     

  
สกอ. 
2.2 

เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์* 

- จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

147,275.65 5.00 9,613,728.00 153,819.65 5.00 ดีมาก 

       - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน   

            

       * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน 2,650,600.0  3,059,600.0    

       * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก 6,554,128.0  6,554,128.0       



หน้า 24 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับ
เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 62.5  62.5       

         - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงาน
จริง) 

  62.5       

         - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงาน
จริง) 

     -          

  
สกอ. 
2.3 

ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย  50.88 5.00 30.8 49 5.00 ดีมาก 

       - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
20 ขึ้นไป   

            



หน้า 25 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       - รวมจ านวนผลงานวิจัย 57  56       

       - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั 31.8  30.8       

       -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

21.0  21.0       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 4.2  4.2       



หน้า 26 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็ประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่
ออกประกาศ (0.40) 

5.0  5.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 2  2    



หน้า 27 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

        -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
(0.40) 

2.0  2.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.8  0.8    

       -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

4.0  4.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 2.4  2.4    



หน้า 28 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       -    บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็ประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

13.0  13.0       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 10.4  10.4       



หน้า 29 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
(1.00) 

8.0  8.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 8  8    

        -   ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร (1.00)   -    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

        -   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว (1.00)   -    



หน้า 30 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

       -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00) 2.0  2.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 2  2    

        -   ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
(1.00) 

2.0  -    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 2  0    

       -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   1.0    

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  1    



หน้า 31 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  -       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 0  0       

       - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสรา้งสรรค์ 0  0       

       - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  -       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

  -       



หน้า 32 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

  -       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  -       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   -       

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0       

       - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย
ทั้งหมด 

62.5  62.5       



หน้า 33 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

         - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงาน
จริง) 

62.5    62.5        

         - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงาน
จริง) 

    -          

3. การบริการ
วิชาการ 

สกอ. 
3.1 

การบริการวิชาการ
แก่สังคม  

คะแนน 

6 5.00  4 3.00 พอใช้ 

      1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวชิาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

1.00   1   



หน้า 34 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
  
  
  
  

2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1.00   1   

    3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บรกิารแบบ
ให้เปล่า 

1.00   1   

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 

1.00   0   

    5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสงัคม 

1.00   0   

    6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบนั 

1.00   1   



หน้า 35 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก
การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 7 5.00  5 4.00 ดี 

      
  
  
  

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

1.00   1   

    2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วดั
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

1.00   1   

    3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1.00   1   

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

1.00   0   



หน้า 36 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 

1.00   1   

    
  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 
 

1.00   1     

    
  

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชาต ิ 
 
 
 
 

1.00   0   
  
 
 



หน้า 37 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

5. การบริหาร
จัดการ 

  
  

  
  4.50     3.50 พอใช้ 

  
  

สกอ. 
5.1 

  

การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่ม
สถาบนั และ

เอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน 

  

คะแนน 7 5.00  5 4.00 ดี 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.00   1   



หน้า 38 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
  

2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1.00   0   

    3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.00   1   



หน้า 39 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

  
  

  
  
  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

1.00   1   

5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1.00   0   

    6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพฒันา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1.00   1   



หน้า 40 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดป้รับใหก้าร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

1.00   1   

  สกอ. 
5.2 

ระบบก ากบัการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 
5 4.00  4 3.00 พอใช้ 

      1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

1.00   1   



หน้า 41 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  
  
  
  
  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

1.00   1   

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์องค์ประกอบการประกนัคุณภาพ
หลักสูตร 

1.00   1   

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

1.00   1   

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

1.00   0   



หน้า 42 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

   0   

คะแนนการประเมิน (สกอ.) 
 4.27 

ค.กก.ประเมิน 
3.89  

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.)  ดี   ดี  



หน้า 43 จาก 53 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่   8-9 ตุลาคม  2558 

 

 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะพบว่าคณะเกษตรศาสตร์ มี

คะแนนรวม 3.81 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้มีองค์ประกอบที่ได้ค่าคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คือ การวิจัย  มี
องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี คือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีองค์ประกอบที่มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับพอใช้ 3 องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ ไม่มีองค์ประกอบที่
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

     เมื่อพิจารณาในเชิงของ Input-Process-Output พบว่า ค่าคะแนนของ Input = 3.57; 
Process = 4.00; Output = 3.64) ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ ค่าคะแนนของ Input ซึ่งแม้ว่าตัวบ่งชี้ 
1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ และตัวบ่งชี้ 
2.2 เงินสนับสนุนทุนวิจัย จะมีค่าคะแนนที่อยู่ในระดับดีมาก แต่มีผลกระทบจากตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าที่ได้ค่าคะแนน 0  ท าให้ผลของปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับพอใช้ เช่นเดียวกับค่า
คะแนนผลลัพธ์ (Output) ที่อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตร
โดยรวม อยู่ที่ระดับต้องปรับปรุง (คะแนน = 2.27) เช่นเดียวกับในส่วนของ Process ที่พบว่าขาดการ
ด าเนินการในเรื่องการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ ของแผน และการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการสังคม และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร) 
ดังนั้น หากคณะมีการก ากับมาตรฐานของหลักสูตร และการด าเนินงานในพันธกิจด้านต่างๆ โดยมีการใช้
ประโยชน์จากการประเมินและปรับปรุงตามผลที่ได้จากการประเมินตามหลักการท างานแบบวงรอบ PDCA 
เพื่อพัฒนาคณะให้เข้าสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้คือ  “เป็นสถาบันชั้นน าในการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
การเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นใน อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน” 
 

 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินของคณะเกษตรศาตร์   ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   
- องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก  มี 1 องค์ประกอบ  คือ การวิจัย 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี  มี 1  องค์ประกอบ  คือ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 3 องค์ประกอบ  คือ การผลิตบัณฑิต การ
บริการวิชาการ การบริหารจัดการ  
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ตารางท่ี ป. 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.09 4.50 2.27 3.42 พอใช้ 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 3.57 4.14 3.64 3.89 ดี 

 
5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

จุดเด่น 
1. มีเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายในจ านวนมาก และนักวิจัยได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ 

ระดับชาติและมีงานวิจัยในเชิงพ้ืนที่และงานวิจัยร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
แนวทางเสริม 

1. นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยที่มี
คุณภาพ และสามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และสร้างผลงานที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และน าไปเป็นผลงานในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป เป็นการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

2. มีการน าองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของบุคลากรในคณะมาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลายเรื่อง รวมถึงสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน  

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการก าหนดทิศทางและชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน ไว้ในแผนการด าเนินการบริการวิชาการ 

เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาชุมชนนั้นๆให้เข้มแข็ง จนเป็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถขยายไปสู่
ชุมชนอ่ืนๆได้  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น 
- มีสัดส่วนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

จุดที่ควรพัฒนา 
- การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ค่าความแตกต่างต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง

ร้อยละ 49.1 
- การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน ไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ในการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- การส่งเสริมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ควรส ารวจความต้องการความช่วยเหลือ และจัดให้มีระบบการ
ติดตามความก้าวหน้ารายบุคคล  

- การให้บริการนักศึกษา ควรมีกระบวนการที่เป็นระบบที่ชัดเจน เช่น เริ่มจากการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของนักศึกษา เพ่ือน ามาจัดท าแผนในการให้บริการแก่นักศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และมีการก าหนดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนตามเป้าประสงค์ 
ที่นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่น ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้การบริการนักศึกษา 

- ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรก าหนดเป็นแผนพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน มีการก าหนดเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่จะส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน โดยแต่ละด้านมีกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการ ในการประเมินผลควรมีการประเมินแผนดังกล่าวว่าในแต่ละกิจกรรม
หรือโครงการสามารถด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในปีต่อไป ซึ่งในรายงานที่
น าเสนอพบว่าบางโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF และไม่พบกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

- คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกจ านวนมาก 
- มีการน าองค์ความรู้มาวิจัยเพื่อพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ และมีงานวิจัยร่วมกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบหลักฐานของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และนักวิจัยที่เป็นระบบของคณะ  
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ แต่การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีผลกระทบ (impact) สูง ยังมีไม่มาก 
- ระบบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ หรือการส่งเสริมให้นักวิจัยไปพัฒนาตนเอง ยังไม่จูงใจ 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- ควรมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย เช่น การ
เขียนโครงร่างงานวิจัย การใช้สถิติโครงการวิจัย การน าเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น เพ่ือให้สามารถจัด
ให้มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

- คณะควรสร้างระบบสนับสนุน/ช่วยเหลือให้คณาจารย์สามารตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เช่น กลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วย นักวิจัยอาวุโส/นักวิจัยรุ่นใหม่ ระบบช่วยด้านภาษาอั งกฤษ
เพ่ือให้มีโอกาสในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง 

 
 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
- มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และมีบางโครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่ชัดเจนว่ามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการ และไม่ชัดเจนว่ามีการประเมินผลส าเร็จของแผน และ
โครงการตามเป้าประสงค์ ที่นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้การบริการครั้งต่อไป 
 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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- ควรมีการก าหนดทิศทางและชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน ไว้ในแผนการด าเนินการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาชุมชนนั้นๆให้เข้มแข็ง จนเป็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถขยายไปสู่ชุมชน
อ่ืนๆได้ 

- คณะควรมีระบบกรก ากับติดตามการด าเนินโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามแผน 
          - คณะควรใช้องค์ความรู้และควมเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่มีมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนเกิดเป็ยอัต
ลักษณ์และชื่อเสียง ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งหารายได้เพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะได้ 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
-  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบการน าผลการประเมินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- ควรมีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน เช่น ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรมไทย 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องในแต่ละด้าน มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เพ่ือให้สามารถประเมินผลของแผนดังกล่าว เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 
-  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. แม้ว่าจะมีการด าเนินการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน แต่วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายยังไม่สามารถใช้สะท้อนต้นทุนจริงในการบริหารจัดการ
ของทุกหลักสูตร (unit cost) ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการผลิตบัณฑิต และโอกาสการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรแต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้  

2. คณะฯ เลือกการจัดท า มคอ.3-7 เป็นความรู้ที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต และได้เชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกหลักสูตรของคณะ แต่ยังไม่พบว่ามี
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การน าความรู้ดังกล่าวไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้อย่างไร ที่จะท าให้เกิดความรู้ที่จะพัฒนาไปเป็น
บันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ของคณะฯ ที่จะท าให้การท า มคอ. 3, 5 สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่สามารถสะท้อนสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามระบุในแผนที่หลักสูตร (curriculum mapping)  

- ส าหรับการจัดการความรู้ในพันธกิจวิจัย ไม่พบว่ามีการก าหนดประเด็นความรู้ที่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการและกิจกรรม ควรมุ่งเน้นให้เห็น

ทิศทางและการให้ความส าคัญกับพ้ืนที่อีสานใต้ ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของคณะ  
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ  

ห้องวรพงษ์ สุริย
ภัทร 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และ  
บุคลากร ของคณะฯ และรับฟังการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ   

ห้องวรพงษ์ สุริย
ภัทร 

10.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  ห้องสัตตบุษย์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องรับรอง 
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจ

เอกสาร  
ห้องสัตตบุษย์ 

13.30 -14.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณบดี/รองคณบดี/

ผู้ช่วยคณบดี/ หัวหน้าไร่ฝึกฯ/  
(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
นายจ้าง/ศิษย์เก่า 
(ห้องสัตตบรรณ) 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร 

(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

(ห้องสัตตบรรณ) 
14.30 – 15.00 น. 

 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้แทนอาจารย์ /กรรมการประจ า

หลักสูตร 
(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
นักศึกษาทุกชั้นปี 
(ห้องสัตตบรรณ)  

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  ห้องสัตตบุษย์ 
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วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการด าเนินงาน / ตรวจ

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
ห้องสัตตบุษย์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องรับรอง 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจ
ประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา  

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

15.00 - 16.00 
น.  เป็นต้นไป 

คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถาม 

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

 
 
2.  บันทกึภาคสนาม 
สรุปการสัมภาษณ์ ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา2557 
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และสโมสรนักศึกษา) 
- นักศึกษามีความเห็นต่อการที่คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการ ว่าทางคณะมีการจัดบริการ

วิชาการตลอดปี ท าให้มีโอกาสได้น าความรู้ไปใช้ และท าให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติในกรณีต่างๆ

เพ่ิมข้ึนจากการเรียนในห้องเรียน และมีความเข้าใจกับเนื้อหารายวิชามากขึ้น 

- การให้บริการวิชาการมีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อน แต่ไม่สามารถให้บริการได้ใน

บางกรณีเนื่องจากต้องใช้งบประมาณ เช่นการฉีดยาให้สัตว์ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

- การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ของสโมสรทางอาจารย์จะเขียนโครงการให้ หรือน าโครงการ

เก่ามาแก้ไขวันที่จัดกิจกรรม ไม่ค่อยได้เสนอกิจกรรมใหม่ แต่มีการประเมินและดูข้อเสนอแนะ 

ภาพรวมจากการจัดกิจกรรมครั้งก่อน 

- งบประมาณในการจัดกิจกรรมน้อยแม้จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้และได้รับสนับสนุน

จากภายนอกบางส่วน  รุ่นพี่ต้องเรี่ยรายเงินสมทบเกือบทุกกิจกรรม  

- คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งกาย การพูดจา 

อยากให้ปรับรูปแบบ ให้มีการแนะแนวเกี่ยวกับแนวสายสายงานอาชีพเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้

บัณฑิตเกษตรส่วนใหญ่ ท างานไม่ตรงสาขา จึงอยากให้เพ่ิมเติมแนะน าการท างาน
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บริษัทเอกชน ด้านการตลาด และจัดการธุรกิจ และมีการให้แนะน าให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องด้วย และเสนอเพ่ิมเติมสอนการแต่งหน้า 

- การจัดการสหกิจ นักศึกษาทราบว่าเป็นประโยชน์ต่อการได้งาน อาจารย์มีการแนะน ามีรุ่นพี่

แนะน า ท าให้นักศึกษาอยากมีโอกาสได้เข้าสหกิจ แต่มีข้อจ ากัดมากเก่ียวกับผลการเรียน การ

วางแผนการเรียน  นักศึกษาไม่มีความพร้อม จึงเสนอแนะให้ทางคณะช่วยวางแผนการเรียน

ให้นักศึกษาตั้งแต่ปีแรก เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมได้ทัน 

- นักศึกษามีความภูมิใจในสถาบัน จากการไปฝึกงานนักศึกษารู้สึกผู้ประกอบการให้การยอมรับ

เมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ และจะมีข้อเด่นเรื่องความอดทน สู้งาน  

กลุ่มนักศึกษาระดับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- นักศึกษาจาก สปป.ลาว ให้ข้อมูล กลุ่มนศ.ต่างชาติที่เรียนในสถาบันต่างๆ ให้การยอมรับ

หลักสูตร และการเรียนการสอน คณะเกษตรม.อุบล มีความเด่นด้านวิชาการ แต่หลายคน

เลือกเรียนสถาบันอ่ืนๆ เพราะสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ไม่มีความพร้อมเช่น ที่พัก 

ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือส าหรับการวิจัย และข้อควรพิจารณาปรับปรุงส าคัญคือหน่วยให้

ค าแนะน า ปรึกษา และให้บริการส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

- กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาให้ข้อมูลไม่มีกิจกรรมเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา 

ข้อเสนอแนะประเด็นอ่ืนๆ 
- ห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ต่างๆ ช ารุดไม่ได้รับการตรวจเช็คและซ่อมแซม 

- อยากให้มีการจัดตั้งร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น

แหล่งฝึกและจ าหน่ายผลิตผลจากการฝึกของนักศึกษา  

กลุ่มศิษย์เก่า (ศิษย์เก่าจบใหม่รอรับปริญญา 1 คน, ศิษย์เก่า 1 ปี, ศิษย์เก่า 10 ปี 
- จาก 3 คนผู้มาสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าท างานไม่ตรงสาย 2 คน ตรงสายเป็นนักวิจัย 1 คน 

- คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า มีช่องทางการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่า ผ่าน web, Facebook  

- คณะมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในงานคืนสู่เหย้า มีการเชิญวิทยากรบรรยายด้านธุรกิจ  

- ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการให้การแนะแนวรุ่นน้อง เรื่องแนวทางการสมัครงาน แนะแนวอาชีพ 

นอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนระดับมัธยมเพ่ือเข้าศึกษาใน ม.อุบล 

- ศิษย์เก่ามีความภูมิใจในคณะเกษตรศาสตร์ และมีความเห็นว่าบัณฑิตของคณะมีจุดเด่น เรื่อง

ความอดทน สู้งาน และความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์  
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ข้อเสนอแนะประเด็นอ่ืนๆ 
- อยากให้คณะมีการแนะน านักศึกษาปัจจุบันให้มีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เพราะมีความ

จ าเป็นในการสมัครงานและพบว่านักศึกษาม.อุบล ไม่มีการรวบรวมจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

- อยากให้คณะมีการส ารวจความต้องการในเรื่องกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า และจัดอบรมเพ่ิมเติม

ในบางเรื่องกรณีศิษย์เก่าท างานไม่ตรงสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


