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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะ
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 25๖๐ เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุภร  กตเวทิน 
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวนัที่  13 – 14 กันยายน 2561 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร  กตเวทิน  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์ กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร ี ศรีค า  กรรมการ 
 4.  นางกฤตยา  อุทโธ    กรรมการ 
 5.  นางพิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ   กรรมการ 
 6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    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  ทราบจุดแข็ ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

1. ข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์ โดยสังเขป 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดตั้งเพื่อด าเนินการเรียนการสอนพร้อมกบั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และ
เอก ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” พร้อมกับมีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งการวิจัยนั้นได้มุ่งเน้นตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ า
โขง” คณะเกษตรศาสตร์ ได้น าผลการศึกษาวิจัยมาด าเนินการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ 
และน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการนั้นมาประยุกต์ต่อเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเป็น
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ           
เช่น การสืบสานประเพณีบุญคูณลานภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในวิชาการฝึกทักษะ
การเกษตร ทั้งนี้ บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ได้รับการยกย่องและยอมรับในความสามารถจากหน่วยงาน 
ทั้งด้านการวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ได้  
มุมานะ และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการน าองค์ความรู้ทางวิชาการ
ไปสู่ชุมชน และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  
วิสัยทัศน์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี "เป็นสถาบนัชัน้น าในการเรียนรู้และพัฒนาดา้นการเกษตร 
เพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน" 
 
พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลทั้ งด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม           
น าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร  ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และนานาชาติอย่างยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร    
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร           
กับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ค่านิยม 

คณะเกษตรศาสตร์  มีความมุ่ งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานการศึกษาด้านการเกษตรในระดับ
มาตรฐานสากล คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กรขึ้น โดยใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษของคณะ
และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ Smart-Aggie เป็นสัญลักษณ์ โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ  

 
S Social responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม  
M Management by fact หมายถึง การจัดการด้วยข้อมูลจริง 
A Agility of organization หมายถึง ความคล่องตัวขององค์กร 
R Relationship หมายถึง สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก  
T Trust หมายถึง ความเชื่อมั่น  
A Ability หมายถึง ความสามารถ 
G Graceful หมายถึง ความสง่างาม 
G Gentle หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม 
I Intelligence หมายถึง ความเฉลียวฉลาด 
E Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะหลกัขององคก์ร 
การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้เลี้ยงปศุสัตว์  

เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" 
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม" 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี                   
มีจิตสาธารณะ" 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างการบริหาร 
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หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
สกอ. 

รับทราบ 
กพ. รับรองคุณวุฒิ 

1. การประมง วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 มิ.ย. 2560 รอ สกอ. รับทราบ  
2. เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 ก.พ. 2560 รอ สกอ. รับทราบ  
3. เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 27 พ.ค.2560 รอ สกอ. รับทราบ  
4. เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 27 พ.ค.2560 

 
รอ สกอ. รับทราบ  

5. เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 27 พ.ค.2560 รอ สกอ. รับทราบ  
6. การจัดการการผลติ

อุตสาหกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 26 มี.ค. 2559 25 พ.ย.2559  

7. เกษตรศาสตร ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 27 พ.ค.2560 รอ สกอ. รับทราบ  
8. เทคโนโลยีการอาหาร ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 27 พ.ค.2560 รอ สกอ. รับทราบ  

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2560) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เกษตรศาสตร ์ - 7 45 26 20 5 1 26 52 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2560 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา รวม 

คณะเกษตรศาสตร ์ 51 1 - - 51 1 52 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 
1. ข้าราชการ 22 
2. พนักงานมหาวทิยาลัย 7 
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ประเภท จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 
3. ลูกจ้างประจ า 39 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 3 
5. ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา 42 

รวมทั้งสิ้น 113 
 
จ านวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 60) 276 - 276 

2 (รหัส 59) 225 - 225 

3 (รหัส 58) 262 - 262 

4 (รหัส 57) 171 - 171 

5 (รหัส 56)  25 - 25 

6 (รหัส 55)  12 - 12 

7 (รหัส 54) 3 - 3 

รวม 974 - 974 
 

ระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

หลักสูตร 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

1.วท.ม.เกษตรศาสตร ์ 10 - 10 

2.วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร 2 - 2 

3.วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท 

7 - 7 

4.ปร.ด.เกษตรศาสตร ์ - 7 7 

5.ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร - 4 4 

รวมนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 30 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะเกษตรศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2560  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

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

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะเกษตรศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา           
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การสัมภาษณ์  

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560  ให้คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ เตรียมเอกสาร                     

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูล               
เชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 ได้ปรับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ
คุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่  13 – 14 กันยายน 2561 
โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.31 คะแนน ผลการประเมินอยู่ใน            
ระดับ “ดี” (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 4.01 ดี 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.66 23.15 2.89 2.89 พอใช้ 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสตูร) 

  23.15       

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสตูร 

  8       

   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสูตร 

  0       

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   8       

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
สกอ. 

  100.00% 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00 45 86.54 
5.00 

ดีมาก 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

  51 
      

   - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   1       

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

  45 86.54 5.00   

   - ป.ตร ี   0       

   - ป.โท   7       

   - ป.เอก   45       

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

  52       

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.50 26 50.00 
4.17 

ดี 

  จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการทั้งหมด 

  26 50 4.17   

   - ต าแหน่ง ผศ.   20       

   - ต าแหน่ง รศ.   5       

   - ต าแหน่ง ศ.   1       

   - อาจารย์ (ไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ) 

  26       

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

  52       

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5.00   -50.59 5.00 ดีมาก 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุก
ระดับ) ปีการศึกษา 2560      504.00      

     - ปริญญาตร ี      496.22      
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - 
เอก) 

     7.78      

     - ปริญญาโท      7.11      

     - ปริญญาเอก      0.67      

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวม
ลาศึกษาต่อ) 

    51     

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

    9.882     

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

    20     

  ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)     -50.59     

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่
ได้) 

    
5.00 

    

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

5.00   5 4.00 ดี 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

    1     

  2.  มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    1     

  3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

    1     

  4.  ประเมินคณุภาพของการจดั
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

    1     

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมลู เพื่อส่งให้ผลการ

    0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 

    1     

1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5.00   3 3.00 พอใช้ 

  1.  จัดท าแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจดั
กิจกรรม 

    0     

  2.  ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

    1     

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

    1     

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

    1     

  5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    0     

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

    0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  5.00 ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

5.00   6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

    1     

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็น
ต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

  4 1     

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    1     

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     

    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลติงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

    1     

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

    1     

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

    1     

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรคด์ีเด่น 

    1     

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

    1     

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ * 

 5.00  
 

13,092,551.00  
 

256,716.69  
5.00 ดีมาก 

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

          

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน    7,815,800.00        

   * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายนอก 

   5,276,751.00        

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

  51       

     - จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  51       

     - จ านวนนักวิจัยประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  0       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย  

5.00 30.4 59.61 5.00 ดีมาก 

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

          

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย   54       

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ผลงานวิจัย 

  30.4       

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  19       

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (0.40) 

  6       

    -   ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร  (0.40) 

  4       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  2       

   -    บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 (0.80) 

  8       

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตพีิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (1.00) 

  9       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

    -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
(1.00) 

          

    -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

          

   -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

          

    -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน (1.00) 

  6       

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

          

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

          

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0       

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์   0       

   - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

          

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 

          

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 

          

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/
นานาชาติ (1.00) 

          

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

  52       

     - จ านวนอาจารย์ประจ า   52       

     - จ านวนนักวิจัยประจ า   0       

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 ดี 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   5 4.00 ดี 

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

    1     

  2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกดิผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

    1     

  3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

    1     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

    0     

  6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน     1     

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.00 ดี 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.00   5 4.00 ดี 

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

    1     

  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง 
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน 

    1     

  3. ก ากับติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    1     

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ 

    0     

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
  

4.50 ดี 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

4.00   6 4.00 ดี 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติการ
ประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

    1     

  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่าง

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่า 
ของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑติ และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิ
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

    1     

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

    1     

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้
อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

    0     

  6. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

    1     

  7. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4.00   6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

    1     

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    1     

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสตูรให้เกดิผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

    1     

  4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

    1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน  2561 

25 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
คุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

    1     

  6. มีผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

    1     

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.     
  4.31   

   - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบง่ช้ี 
  

  
  

56.06   

   - จ านวนตัวบ่งช้ีที่ประเมิน     
  13   

ระดับคุณภาพ       ดี   
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 

 

 ผลการประเมินของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน 
“ระดับดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีจ านวน  4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.01) , องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) , 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.00)  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50)  

เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินการระดับ “ดีมาก” ด้านกระบวนการ 
มีการด าเนินการระดับ “ดี” และด้านผลลัพธ์มีการด าเนินการระดับ “ดี” 

 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
เกษตรศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  4.72   3.50   2.89   4.01  ด ี

2. การวิจัย  5.00   5.00   5.00   5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -     4.00   -     4.00  ด ี

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     4.00   -     4.00  ด ี

5. การบริหารจัดการ  -     4.50   -     4.50  ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

 4.79   4.14   3.95   4.31  ดี 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี ้
 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50              การด าเนินงานของคณะยงัไม่ได้คุณภาพ 
1.51-2.0  การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับพอใช้ 
2.01-2.50                     การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดี 

  2.51-3.00      การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดีมาก 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน  2561 

27 

 

5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สะท้อนจากจ านวน
ผลงานวิจัยและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับ 

 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. วิสัยทัศน์ของคณะมุ่งสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งควรปรากฏในแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ 
เช่น แผนการบริการวิชาการ ทิศทางงานวิจัยของคณะ เพื่อให้ผลการด าเนินงานมุ่งสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

2. คณะควรมีกลไกการก ากับติดตามในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดสารสนเทศที่สามารถน าไปสู่การปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

3. คณะควรวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น เพ่ือการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ และ
ผลิตภัณฑ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการยอมรับโดยเฉพาะต่อลูกค้าในอนาคต 

2. การบริหารและการสื่อสารผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ให้รับรู้ทิศทาง        
ของคณะ จะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

3. ผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักร่วมกันในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาไทย เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ        
ที่สอดคล้องกับการแข่งขันของตลาดในอนาคต เช่น การเสริมทักษะด้านการตลาดให้กับนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

- การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

  

- ควรมีแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของคณะ และประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในภาพรวม 

- ควรมีระบบในการติดตาม ประเมินผล
การจัดบริการให้ค าปรึกษา เพ่ือลดอัตราการ
ตกออก และอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่ตรง
ตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. การเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ควรจะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 

2. การเขียนผลการด าเนินงานบางตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน เช่น การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

3. ควรมีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารับรู้ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- อาจารย์มีศักยภาพสูงในการท าวิจัย 
- นักวิชาการเกษตรมีศักยภาพและ
สามารถท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

- ควรสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
- ควรใช้กลไกเช่น การจัดการความรู้ 

กลุ่มวิจัย ระบบพี่เลี้ยง ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในคณะมีผลงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และเชื่อมโยงการ
รายงานผลการบริหารจัดการวิจัยกับการเงิน ทั้งนี้ควรมีการน าเสนอโดยจ าแนกตามแหล่งทุน 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-   บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้และ

เทคนิคทางด้านการเกษตรที่หลากหลายและ
สามารถน าไปใช้บริการวิชาการได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน  

-   สามารถบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายด้านและในหลากหลายวิชา 

-    ควรคัดสรรงานบริการวิชาการท่ีเป็น
จุดเด่นและจุดขายของคณะ เพ่ือน าไป
เผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   -    การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

บริการวิชาการแก่สังคม 
  
   

-   ควรมีระบบและมาตรการติดตาม
ความก้าวหน้างานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 

-   ควรวางแผนให้โครงการบริการ
วิชาการเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนด เพ่ือ
สามารถติดตามผลการประเมินมาปรับปรุง
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
- ควรท าปฏิทินการให้บริการวิชาการประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมาย

รับรู้ล่วงหน้า  
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีกิจกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

         ควรเพิ่มมาตรการในการก ากับติดตาม 
เพ่ือให้ทุกโครงการหรือกิจกรรมด าเนินงานได้
ตามแผน และมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงการ เพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ - 

-  
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

 
 
 
 

- การจัดการความรู้ 
 

- ควรน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของทุกหลักสูตรมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน
กับคู่เทียบ 

- ในแต่ละปีการศึกษาคณะต้องมีการ
ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของ
บุคลากรสายวิชาการ และด าเนินการ
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ครอบคลุมอย่างน้อยพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ทั้งนี้ต้อง
มีการจัดเก็บความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพ่ือ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยของคณะ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ในการจัดการบริหารความเสี่ยง ควรแสดงผลการลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน 
2. การบริหารและการสื่อสารผ่านการมีส่วนร่วมและรับรู้ทิศทางของคณะ จะน าไปสู่การสร้าง

ความเชื่อมั่นและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน  2561 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1.  ตารางก าหนดการตรวจประเมินคณะเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ  

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและ  
บุคลากร ของคณะฯ และรับฟังการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ   

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

10.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องรับรอง 
13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ห้องคณบดี 
13.30 -14.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ 
หัวหน้าไร่ฝึกฯ  
(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
หัวหน้าภาควิชา/ประธาน

หลักสูตร 
(ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร) 

 
14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

ผู้แทนอาจารย์ /กรรมการประจ าหลักสูตร 
(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

(ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร)  
 

14.30 – 15.00 น. 

 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
นายจ้าง/ศิษย์เก่า 
(ห้องสัตตบรรณ) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
นักศึกษาทุกชั้นปี 

(ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร)   
15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน/ผลการ

ด าเนินงาน 
ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

 
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

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

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องรับรอง 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจ
ประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา  

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 
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เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
15.00 - 16.00 น. 

เป็นต้นไป 
คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
แก่ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถาม 

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

 
2.  บันทึกภาคสนาม 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
1. เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณ (3,500 บาทต่อคน) ท าให้การเข้าร่วมประชุมอบรม          

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสายงานท าได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

2. การจัดตารางสอนภาคปฏิบัติการในช่วงเที่ยง คาบเกี่ยวกับเตรียมการจัดการเรียนการสอน

และการรับประทานอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ ท าให้มีเวลาในการเตรียมการน้อยไม่ทัน 

กับเวลาในการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์ต้องรอ 

3. ในแต่ละงานของคณะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียงคนเดียว กรณีท่ีงานมากและ

เร่งด่วนอาจท าให้งานมีข้อผิดพลาด  

4. ควรมีระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน 

5. การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์พบว่านักศึกษาจะไม่ค่อยเต็มที่หรือมีสมาธิในการเรียน 

เนื่องจากมีความอ่อนล้าจากที่เรียนมา 5 วัน 

6. ส านักงานไร่ฝึกมีความพร้อมในการหารายได้จากการให้บริการแก่บุคคลและหน่วยงาน

ภายนอก แต่เนื่องจากมีภาระงานค่อนข้างมาก จึงไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ 
1. ระเบียบการใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ในการหาประโยชน์ ท าให้

บริษัทเอกชนไม่สามารถเข้ามาร่วมพัฒนาวิชาการ ท าให้นักศึกษาและอาจารย์เสียโอกาส         

ในการเพิ่มประสบการณ์แหล่งฝึกในพื้นที่ 

2. การสื่อสารระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยยังมีปัญหาในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 

โดยเฉพาะประเด็นการให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาวิชาการ 

3. ควรพิจารณาอัตราก าลังทดแทนในกรณีมีอาจารย์เกษียณอายุ โดยเฉพาะสาขาพืชไร่และ        

พืชสวน โดยพิจารณาในภาพรวม ไม่เฉพาะ FTES 

4. ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอาจท าให้มีการร่วมทุนกับเอกชนภายนอกได้ง่ายขึ้น 

5. จ านวนนักศึกษารับเข้าลดลงควรมีการด าเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ 
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6. นักศึกษาส่วนมากต้องการทุนกู้ยืม กยศ. ในบางรายไม่สามารถกู้ยืมได้ต่อเนื่องก็จะหยุดเรียน

กลางคัน  

7. ควรเพิ่มเงินยืมเพ่ือให้นักศึกษายืมใช้จ่ายในการท าปัญหาพิเศษรวมทั้งเงินทุนการศึกษาด้วย 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านองค์ความรู้ เมื่อเทียบกับสถาบันอื่น  
 บัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร์ มีความรู้เชิงวิชาการไม่แตกต่างจากบัณฑิตสถาบันอื่น  
 มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอต่อการท างาน  
 ด้านภาษา มีอยู่ในระดับปานกลาง 
หากพิจารณาความสามารถของบัณฑิตในยุค Thailand 4.0  
 ในมุมมองของนายจ้าง แต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการด าเนินงาน การลงทุนด้านต่างๆ         
เพ่ือรองรับ Thailand 4.0 อยู่แล้ว และมีส่วนงานที่จะจัดอบรมให้กับผู้ร่วมงานอยู่แล้ว ในประเด็นเรื่อง
เทคโนโลยี นวัตกรรมสามารถเรียนรู้ทันกันได้   
 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ บัณฑิตที่มีความขยัน ความอดทน สามารถจัดการกับตัวเองได้ 
โดยเฉพาะการควบคุมและการจัดการอารมณ์  
 
จุดเด่นของบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ 

1. สู้งาน ขยัน  

2. มีความซื่อสัตย์ จริงใจ 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้ากับคนง่าย  

4. มีทักษะความสามารถด้าน IT  

5. มีสัมมาคาระ ว่านอนสอนง่าย มีมารยาท  

6. มีจิตอาสา 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. การเขียนเชิงวิชาการ  

2. การคิดเชิงวิเคราะห์  

3. มารยาทในสังคม  

4. บุคลิกภาพ ผู้ประกอบการเน้นว่าควรพัฒนาบุคลิกภาพของโลก (อย่าเข้าใจแต่บุคลิกภาพของ

ตัวเอง) 

5. เน้นเสริมทักษะด้านการขาย ด้านการตลาดในทุกหลักสูตร เพราะบัณฑิตคณะเกษตรเก่งด้าน

การผลิต แต่เมื่อมีของแล้ว ขายไม่เป็น  
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6. เพ่ิมเติมกิจกรรมที่เน้นให้ท างานเป็น มีความอดทน มีมารยาท และเข้าคนเป็น 

7. เพ่ิมเติม innovation และแนวคิดการจัดการเพ่ือปรับลดต้นทุน อาทิในสายของโรงงาน          

มีเรียนได้เรียนเพียงเล็กน้อยควรจะเพ่ิมเติม การจัดการสมัยใหม่ ในประเด็นนี้ไม่เพียงแค่         

ตัวผู้เรียน แต่รวมถึงตัวผู้สอนด้วย 

8. การฝึกงานเพ่ิมมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีทุกชั้นปี เพราะการฝึกงานท าให้ผู้เรียนรู้ว่า

อาชีพใดที่ผู้เรียนสนใจในอนาคต  

9. เพ่ิมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การถนอมอาหาร การลดต้นทุนการผลิต 

10. เน้นเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและสังคม 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี อ่อนน้อมถ่อมตนและเข้ากับผู้อ่ืน
ได้ง่าย 

1. ร้อยละ 40 เกิดจากลักษณะของตัวบัณฑิตเอง 

2. ร้อยละ 60 มาจากการเข้าร่วมกิจกรรม (คณะเกษตรมีกิจกรรมตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ประกอบการ

มองว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักกัน แม้จะเรียนต่างสาขาก็ตาม สร้างให้บัณฑิตของที่นี่

แตกต่างจากท่ีอ่ืน) 

o ตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้ประกอบเล็งเห็นถึงประโยชน์และความรักษาไว้ 

 กิจกรรมเชียร์ ศิษย์เก่ามองว่ากิจกรรมนี้ช่วยหล่อหลอมนักศึกษา 

 กิจรรมมือเรียวรอเก่ียวรวง  

 กิจกรรมเกษตรอิสานใต้ เพราะช่วยท าให้นักศึกษารู้จักการวางแผน เพ่ือน า

ผลผลิตมาจัดจ าหน่าย อาทิ ต้องเริ่มปลูกพืข เลี้ยงสัตว์ หรือแปรรูปเมื่อไหร่ 

จึงจะสามารถมีผลผลิตทันต่อการจ าหน่ายในงาน  นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่อง

การประชาสัมพันธ์คณะ มหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามศิษย์เก่าและ

ผู้ประกอบการเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเพิ่มงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

มากกว่าการตัดงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและศิษย์ 
1. คณะต้องประชาสัมพันธ์คณะสู่สาธารณะให้มากกว่านี้ (บัณฑิตมหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐานความรู้

ไมเ่ป็นรองใคร เรียนจบเกษตรสามารถท างานได้หลากหลาย ดังเช่นผู้ประกอบการที่มาวันนี้       

มีทั้งส่วนงานภาครัฐ และเอกชน มีทั้งผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ นายธนาคาร เป็นต้น          

ซ่ึงต้องการน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้) 

2. ให้เพ่ิมการฝึกงานมากขึ้น และฝึกงานในสถานประกอบการที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้มีการ

น าเสนอให้รุ่นต่อไปได้เรียนรู้ร่วมกันว่าแต่ละท่ี แต่ละรูปแบบมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เมื่อต้อง
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ออกไปท างาน อะไรคือจุดที่ควรระวัง อะไรคือจุดที่ควรต้องเน้น นอกจากนี้การที่ให้นักศึกษา 

มีโอกาสได้น าเสนอ (ทุกคน) จะช่วยท าเสริมทักษะการสื่อสารได้อีกด้วย 

 
3.  ภาพถ่าย 
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