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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนว
ทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึง
ขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่   26 -27  กันยายน  2560                        

ณ  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารยส์ิรี ชัยเสรี  ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย  กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย์วนัดี รังสีวจิิตรประภา กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิน เพียรทอง กรรมการ 
5) นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์  กรรมการ 
6) นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. ประวัติคณะ 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของคณะ (โดยย่อ) 
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมา
ใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยล าดับที่ 19 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 
                         ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร (ใน
ฐานะ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) จ านวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะ เกษตรศาสตร์แล้ว 
คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน และภาควิชาสัตวศาสตร์  โดยรับ
นักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่   พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  
                            ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559  คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 985 คน ระดับปริญญา
ตรี จ านวน  941 คน  ปริญญาโท 28 คนและปริญญาเอก 16 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น  127 คน ได้แก่ สายวิชาการ 56 คน     
สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์

ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพ 
     ทางวชิาการ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน บนพืน้ฐานความพอเพียง” 
 

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน า สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นใน 
         อีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน” 
 
พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลทัง้ด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      น าความรู ้คิดเป็น ท าเป็น รู้รักสามัคค ีมีจิตสาธารณะและด ารงชีวิตบนพืน้ฐานความพอเพียง 
  2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และนานาชาติอย่างยั่งยนื 
  3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร  
      เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร  
       กับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
 
เอกลักษณ์  "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน  าโขง" 
 
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม" 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์  

"รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ" 

5. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเกษตรศาสตร์    ปีการศึกษา 2559 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะเกษตรศาสตร์น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คณะเกษตรศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะเกษตรศาสตร์    
เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหารและ
บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์     

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ได้ซักถามและขอความเห็น
เพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 แก่หน่วยรับตรวจ รับทราบ
ภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะเกษตรศาสตร์น าเสนอตาม 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ต้น 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

 

ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 ท่าน ประกอบ
ไปด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม  เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ 
พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับ ระดับคุณภาพ “ดี ” (คะแนนเฉลี่ย 4.18 )  ซึ่งพบว่า  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก”  
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี”  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.06 ) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนน
เฉลี่ย 4.00 ) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ แม้ว่า คณะจะมีปจัจัยน าเข้า จะอยู่ในระดบัที่ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.87 ) 
แต่มีการด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับที่ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.00) จึงส่งผลให้ผลลพัธ์ของคณะ อยู่ในระดับที่ “ดี ” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.18  )   
จุดเด่นในภาพรวม 

1. อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 
2. หลักสูตรที่คณะเปิดสอนสามารถสะท้อนถึง เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. กระบวนการจัดท าแผนยังไม่มีความชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้ง

พบว่าการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และโครงการ 
2. คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะด าเนินการให้แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย

ประสบความส าเร็จ  ทั้งนี้คณะควรหามาตรการในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์  
วันแรกของการประเมิน  

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรับผดิชอบตาม

องค์ประกอบ 
09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเทา่ 

และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า 
10.00 –12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00- 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
13.30 -16.00น. สัมภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน  ในแตล่ะส่วนที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี ้

1. ผู้บริหารคณะ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
3. ประธานหลักสูตร / ผู้แทนอาจารย์  
4. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
5. นักศึกษาทุกชัน้ป ี
6. ศิษย์เก่า /ผู้ใช้บณัฑิต  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
 
 วันที่สองของการประเมิน 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องตน้ด้วย

วาจา 
15.00 -16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ผู้บรหิาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อ

ซักถามเพิ่มเติม 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

 

ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์   

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.06 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 15.37 1.92 1.92 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 15.37     

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับหลักสูตร 5     
   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 ระดบัหลักสตูร 3     
   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8     
   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ. 62.50%     

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 48 85.71 5.00 

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง 56     

   - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ 0     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 48 85.71 5.00 

   - ป.ตรี 0     
   - ป.โท 8     
   - ป.เอก 48     
   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 56     

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 30 53.57 4.46 

  จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการทัง้หมด 30 54 4.46 

   - ต าแหน่ง ผศ. 22     

   - ต าแหน่ง รศ. 7     

   - ต าแหน่ง ศ. 1     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) 26     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 56     

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   -51.68 5.00 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2558    541.13    

     - ปริญญาตร ี    502.72    

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)    38.41    

     - ปริญญาโท    22.08    

     - ปริญญาเอก    16.33    

  · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   56   

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า   9.663   

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า   20   

  ผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ)   -51.68   
  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)   5.00   

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี   5 4.00 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศึกษา
ในคณะ   1   

  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา   1   

  3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา   1   

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

  0   

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า   1   

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   5 4.00 
  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ 

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม   1   

  2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

5 1   

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษา  
  1   

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  1   

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา   0   

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา   1   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

  6 5.00 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   1   

  2. สนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ในประเดน็
ต่อไปนี ้                                                                                                                                                    4 1   

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ 

  1   

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

  1   

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด   1   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  5,684,228   101,504.07  5.00 

   - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน         

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 2,930,500     

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 2,753,728     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง) 
56     

     - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง) 56     

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง) 0     

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  26 46.43 5.00 
   - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

      

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย 43     
   - ผลรวมถ่วงน  าหนักผลงานวิจัย 26     
   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 12     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(0.40) 

5     

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)       
   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุม่ที่ 2 (0.60) 3     

   -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

16     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

      

    -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0     
    -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 7     

   -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 0     

    -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน (1.00) 0     

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 
0     

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
(1.00) 

0     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 0     
   - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 0     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 0     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 0     
   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 0     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 0     

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 56     
     - จ านวนอาจารย์ประจ า  56     
     - จ านวนนักวิจัยประจ า 0     

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม    4 3.00 
  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดบัแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

  1   

  2. โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  1   

  3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมโีครงการ
ที่บริการแบบให้เปลา่   1   

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 

  0   

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม   0   

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบนั 
  1   



ห น้ า  | 14 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5 4.00 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1   

  2. จัดท าแผนดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

  1   

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   1   

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1   

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม   0   

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน   1   

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึง
เป็นที่ยอมรับในระดบัชาต ิ   0   

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  4.00 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน   5 4.00 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

  0   

  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่หน่วย
ในแต่ละหลักสตูร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บคุลากร 
การจัดการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ และโอกาส
ในการแข่งขัน 

  0   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ง
ลดลงจากเดิม 

  1   

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน   1   

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอยา่งเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  1   

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   1   

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคมุคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

  1   

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร   5 4.00 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร   1   

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

  1   

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร   1   

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา    1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวตั ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง   1   

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน   0   

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี  สกอ.   
  4.18 

- ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี    
  54.39 

 - จ านวนตัวบ่งชี ที่ประเมิน   
  13 

ระดับคุณภาพ     ดี 
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           

องค์ประกอบ 
เกษตรศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  4.82   4.00   1.92   4.06  ดี 

2. การวิจัย  5.00   5.00   5.00   5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -     3.00   -     3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     4.00   -     4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ  -     4.00   -     4.00  ดี 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ของทุกองค์ประกอบ 
 

 4.87   4.00   3.46   4.18  
 
ดี 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี        
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนา 

 
ประเด็นเร่งด่วน  

1. ควรมีการวางแผนการเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมและหากลยุทธ์ในการด าเนินงานการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังของคณะ 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองของการบริหาร 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 

 
 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบณัฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คุณวุฒิอาจารย์คณะมีคุณวุฒปิริญญาเอกเกินร้อยละ 85 
 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถผลักดันการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
- การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  
- จ านวนนักศึกษาลดลงและมีคุณภาพปานกลาง  

-ควรมีการก าหนดมาตรการหรือกลยุทธ์ในการรับ
นักศึกษาและมีคุณภาพดีขึ้น 
-คณะควรมีโครงการหรือมาตรการในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการตกออก 
 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์มีศักยภาพสูงในด้านงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการใช้ศักยภาพในการสร้างความรู้ความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนในการต่อยอดงานวิจัย 
- ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าผลการที่ได้รับสิทธบิัตร อนุ
สิทธิบัตรไปพฒันาธุรกิจอันจะน ามาซึ่งรายได้ของคณะ 
- คณะและมหาวิทยาลยัควรพิจารณาร่วมกันในเร่ืองของ
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายที่เอ้ือต่อการท าวิจัย 

จุดควรพัฒนา 
 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- - - 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริม 

คณะมีองค์ความรู้ที่จะบริการวิชาการได้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรในชุมชนเป้าหมาย 
 

- การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ 
- ทบทวนการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อระบุ

ความส าเร็จของโครงการและให้แนวทางในการ
ปรับปรุงแผน หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม  

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- ควรหารายได้จากการบริการวิชาการ - ควรมียุทธศาสตร์การเพิ่มรายไดจ้ากการบริการ
วิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - - 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

ควรมีแผนเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ชดัเจน  - การปรับปรุงแผนและกิจกรรมยังไม่ชัดเจน 
- การก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จของ

แผนและกิจกรรมเพื่อให้แนวทางในการ
ปรับปรุง 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริม 

- - 
จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- การถ่ายทอดแผนจากฝ่ายบริหารไปถึงบุคลากรและ
คณาจารย์ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท าให้การ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก 
-ขาดแผนงานที่สะท้อน SWOT เช่น ด้านการหารายได้
และจ านวนนักศึกษาทีล่ดลง 
-มีการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยแตข่าดการวิเคราะห์
สังเคราะห์  
 

- ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน     มีตัว
บ่งชี้ทีช่ัดเจน ถา่ยทอดให้บุคลากร อาจารย์ ทราบในการ
ประชุมคณะประจ าป ี
- ควรจัดท าแผนงานที่ส าคัญ และเป็นประเด็นเร่งด่วน 
-ควรมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลและโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตร  

 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

1. ให้นักศึกษามีความรู้ใหม่  เน้นระบบคอมพิวเตอร์ให้มากข้ึน 
2. เน้นการศึกษาเปน็ระบบสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   


