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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะเกษตรศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” จ าแนกเป็นคะแนนเฉลี่ยด้านการผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อยู่ใน “ระดับดี” 

ด้านการวิจัย อยู่ใน “ระดับดีมาก”  
เมื่อจ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 ระดับคุณภาพดีมาก   

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 ระดับคุณภาพดีมาก และ ผลการด าเนินงาน
ด้านผลลัทธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81ระดับคุณภาพดี 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา  2558 
 

1. ................................................................. ประธานกรรมการ 

                                (รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี) 

 
  

2. ................................................................. กรรมการ 

                           (ผูช้่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์)  

 
 

3. ................................................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิน เพียรทอง) 

 
 

4. ................................................................. กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต)  
 
 

5. ................................................................. กรรมการ 
    (อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์) 
 
 

6. ................................................................ เลขานุการ 
                          (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 – 30 กรกฎาคม 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิน เพียรทอง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต กรรมการ 
5. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ กรรมการ 
6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3. เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับ

เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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5. ข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์โดยสังเขป 
ประวัติความเป็นมา  

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 (ในฐานะ 
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ) จ านวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะ 
เกษตรศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน 
และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพ่ิมโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 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 
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  

  ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558  คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,212 คน ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1,126 คน  ปริญญาโท 69 คนและปริญญาเอก 17 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 137 คน 
ได้แก่ สายวิชาการ 66 คน สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
ปรัชญา 

 มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นสถาบันชั้นน าในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนท้องถิ่นใน อีสานใต้ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและอาเซียน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น           

รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ 
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    ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรกับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่ม

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

ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 8 หลักสูตร           
โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร  

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 2.46 ปานกลาง 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง ปริญญาตรี 2.76 ปานกลาง 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 2.52 ปานกลาง 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท 3.01 ดี 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 2.55 ปานกลาง 
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทาง

การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท ปริญญาโท 2.58 ปานกลาง 
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 2.93 ปานกลาง 
8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 1.96 น้อย 

ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 
 ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามหลักสูตร และ ระดับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตาราง  จ านวน 1,212 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 1,126 
คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 426.72 ระดับปริญญาโท จ านวน 69 คน 
คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาโท" เท่ากับ 25.25 และระดับปริญญาเอก จ านวน 17 คน 
คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาเอก" เท่ากับ 3.5  

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558  

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 838  29 8 875 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 125 - - 125 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร  

163 5 9 177 
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หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 
เพื่อพัฒนาชนบท  

- 35 - 35 

รวม 1,126 69 17 1,212 
ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา (ระบบ REG) ณ วันท่ี 23 กันยายน 2559 

จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 221 7 2 230 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 29 - - 29 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

49 2 4 55 

4 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท 

- 1 - 1 

รวม 299 10 6 315 
ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบณัฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 206 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 192 คน ผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญา
โท จ านวน 12 คน และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 142 3 2 147 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 17 - - 17 

3. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 33 

2 - 35 

4 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท - 

7 - 7 

รวม 192 12 2 206 
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จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 71 คน โดยจ าแนกเป็นข้าราชการ 23 คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัย 6 คน ลูกจ้างประจ า 39 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 

  1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 62 คน โดยมีคุณวุฒิ

ปริญญาตรี 0 คน (ร้อยละ 0) คุณวุฒิปริญญาโท 12.5 คน (ร้อยละ 19.69) และคุณวุฒิปริญญาเอก 50 คน 
(ร้อยละ 78.74) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตาราง 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

คณะ 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติ
งาน 

ลา
ศึกษา 

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

1. เกษตรศาสตร์ 62 0 0 11 51 30 22 9 1 62 
รวม 62 0 0 11 51 30 22 9 1 62 

           ข้อมลูกองการเจ้าหนา้ที่ วันท่ี 20 กันยายน 2559 

 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงสร้างการจัดการ
บริหารบุคคล โดยแบ่งเป็น 5 ภาควิชา 2 ส านักงาน มีบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด 
ใน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานไร่ฝึกทดลอง และปฏิบัติการกลาง และ ส านักงานคณบดี  มีจ านวนทั้งสิ้น 71 
คน โดยเป็นข้าราชการ 22 คน (ร้อยละ 30.99)  พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน (ร้อยละ 9.89) ลูกจ้างประจ า 
39 คน (ร้อยละ 54.93)  และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน (ร้อยละ 4.23) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด           
ดังตาราง 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

หลักสูตร 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

1. ส านักไร่ฝึกทดลองและปฏิบัติการกลาง 12 5 32 1 50 

2. ส านักงานคณบดี 10 2 7 2 21 

รวม 22 7 39 3 71 

                ข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันท่ี 23 กันยายน 2559 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพ

ภายในของคณะเกษตรศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 ตลอดจน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง

คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน 
- คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะเกษตรศาสตร์น าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ

เกษตรศาสตร์ 
- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ของคณะเกษตรศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 
- คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา

ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้

ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 
1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม การ

สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558  ให้คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะเกษตรศาสตร์  เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน
ผลการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ได้ปรับองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควร
พิจารณา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาโดยรวม 
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.46 คะแนน  
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต         4.32 ดี   มากกว่า 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.24 2.60 2.60 2.62 2.62 พอใช้ X มากกว่า 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

82.81 82.26 5.00 85.48 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

50.41 52.00 4.30 51.61 4.30 ดี / มากกว่า 

สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

0.00 7 5.00 -63 5.00 ดีมาก X เท่าเดิม 

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 6 5.00 5 4.00 ดี X น้อยกว่า 

2. การวิจัย           5.00 ดีมาก   มากกว่า 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

 
180,000.00  

 175,833.16  5.00  
160,720.26  

5.00 ดีมาก X เท่าเดิม 

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

40 44.84 5.00 44.84 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม          4.00     มากกว่า 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 6 5.00 5 4.00 ดี / น้อยกว่า 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         4.00     มากกว่า 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 6 5.00 5 4.00 ดี / น้อยกว่า 

5. การบริหารจัดการ         4.50 ดี   มากกว่า 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

5 7 5.00 7 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  4 6.00 5.00 5 4.00 ดี / น้อยกว่า 

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     4.38   57.93       

 - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     13   13       

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ     4.76   4.46     น้อยกว่า 

ระดับคุณภาพ         ดี       



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินของคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ส่วน องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 4 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6     4.77      4.50     2.62      4.32  ดี 

2. การวิจัย 3     5.00      5.00     5.00      5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1        -        4.00         -        4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1        -        4.00         -        4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ 2        -        4.50         -        4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  4.83   4.43   3.81   4.46  ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00            ระดับคุณภาพดี 

 4.01-5.00    ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนอัตราก าลังสายวิชาการของคณะเนื่องจากอาจารย์มีภารกิจ อ่ืน

นอกเหนือจากการเรียนการสอนจึงไม่ควรใช้ค่า FTEs เป็นเกณฑ์ในการวัดเพียงอย่างเดียว 
2. มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะออกนอก
ระบบ 

3. มหาวิทยาลัยควรช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยให้เป็ นที่
ประจักษ์ต่อสังคม 

5. มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนและรายรับที่แท้จริง และน ามาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการหารายได้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากรายจ่ายสูงกว่ารายรับใน
อนาคต 
 
ภาพรวม 
จุดเด่น 

1. สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่ามาตรฐาน 

2. คณะได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคเอกชน รวมไปถึงมี

การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนกระบวนการส ารวจความต้องการและการจัดกิจกรรมของคณะ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน าในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาค

ลุ่มน ้าโขง” 

2. ควรน าผลการประเมินเพ่ือมาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ

ให้บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน 

3. คณะและหลักสูตร ควรมีวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนและรายรับที่แท้จริง และน ามา
เป็นข้อมูลในการวางแผนการหารายได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากรายจ่ายสูงกว่ารายรับใน
อนาคต 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่ามาตรฐาน 

2. นักศึกษามีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศ (Food Innovation Contest 2016) 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานและทบทวนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

2. ควรสนับสนุนให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ประเมินเพ่ือสร้างความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

3. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมยังไม่ครบทุก

กิจกรรม 

4. นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ข้อเสนอแนะ  

-  
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

1. คณะได้รับทุนวิจัยการหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 

2. มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนและมีการน าไปประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

4. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน TCI 1 และในวารสารระดับนานาชาติจ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผลงานวิจัยและเงินทุนสนับสนุนวิจัยยังอยู่ในบางภาควิชา เช่น อุตสาหกรรมเกษตร และประมง เป็น

ต้น 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัยยังรวมอยู่ในทุกภาควิชา 
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องค์ประกอบท่ี 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

1. การบริการวิชาการเน้นการให้ความรู้สู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมสามารถน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ 

2. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
การน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนเพื่อมาปรับปรุงแผนการให้บริการยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
ควรทบทวนกระบวนการส ารวจความต้องการและกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เป็น

สถาบันชั้นน าในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

คณะมีความโดดเด่นในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา 
การน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อมาปรับปรุงแผนใน

ปีถัดไปยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
-  

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

-  
จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มีคะแนนการประเมินลดลงถึงแม้จะมีกระบวนการ PDCA ครบถ้วน 

ควรวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอแนะ  
1. คณะควรมีการประชุมเรื่องความเสี่ยงของคณะเพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและร่วมกันแก้ไข 

2. คณะและหลักสูตรควรน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนมาศึกษารายละเอียด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

อาจจะเกิดจากรายจ่ายสูงกว่ารายรับในอนาคต 

3. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร ควรมีวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนและรายรับที่แท้จริง

ของคณะ และน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการหารายได้ของคณะ 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการ

ประเมินเพื่อแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ  
ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

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

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

10.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  ห้องสัตตบุษย ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ห้องรับรอง 
13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ห้องคณบดี 
13.30 -14.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร/ รองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบดี/ หัวหน้าไร่ฝึกฯ/ (ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร 

(ห้องวรพงษ์) 
14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

ผู้แทนอาจารย ์/กรรมการประจ าหลักสูตร 
(ห้องสัตตบุษย์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
นักศึกษาทุกชัน้ป ี

(ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร)  
14.30 – 15.00 น. 

 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
นายจา้ง/ศิษย์เก่า (ห้องสัตตบรรณ) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

(ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร)  
15.00 – 16.30 น.                              คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน/ 

ผลการด าเนนิงาน 
                  ห้องสัตตบุษย ์

 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

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

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  
ห้องสัตตบุษย ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ห้องรับรอง 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุสรุปผลการตรวจประเมิน
และเตรียมการเสนอผลเบื้องตน้ด้วยวาจา  

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

15.00 - 16.00 น. เป็น
ต้นไป 

คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่
ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถาม 

ห้องวรพงษ์ สุริยภัทร 

 
*********ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม********** 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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3.  ภาพถ่าย 

 
คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ  
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คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและ บุคลากร ของคณะฯ และรับฟงัการรายงาน

สรุปผลการด าเนนิงานของคณะฯ   
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 

24 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา/ผู้แทนอาจารย์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 


