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ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

คะแนนประเมนิ
ตนเอง 

คะแนนประเมนิ
กรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบณัฑติ  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.47 2.47  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 25 4.05 4.05  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 3.23 3.23  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ -73.65 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 1, 3, 6 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 4.12 3.29  
องค์ประกอบที ่2 : การวจิยั 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 60,000.-/คน 5.00 5.00  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 3.83 2.64  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 4.61 3.88  

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ 
3.1  การบริการวชิาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 2, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจดัการ 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 4, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 2, 3, 4, 5, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 5.00 3.00  
คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 4.50 3.26  

ระดบัคุณภาพ ดมีาก พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

 
องค์ประกอบที ่1 :  การผลติบัณฑิต 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 1. ถึงแมว้า่ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวมจะผา่นเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยงัไม่สามารถสะทอ้น
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนและคุณภาพบณัฑิต อีกทั้งขาดความเช่ือมโยงของการบริหารหลกัสูตรใน
ระดบัคณะและเขตพื้นท่ีจดัการศึกษา ท่ีไม่สามารถเห็นความโดดเด่นของหลกัสูตรตามศกัยภาพและ
ความตอ้งการของพื้นท่ี 
 2. จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตรและแต่ละเขตพื้นท่ีมีจ  านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ภาระงาน โดยเฉพาะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารเกษตร ขณะท่ีอาจารยผ์ูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและหมวดศึกษาทัว่ไป มีภาระงานจ านวนมาก 
 3. คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
 4. คณะขาดการจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีให้นกัศึกษามีส่วนร่วม อีกทั้งขาดการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นผลความส าเร็จในการจดัแผนและกิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถพฒันานกัศึกษาไดต้ามปรัชญา เป้าหมาย และคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 1. คณะควรวิเคราะห์หลกัสูตรตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั้งผลลพัธ์ของบณัฑิต การไดง้านท า เพื่อ
น ามาใชบ้ริหารจดัการหลกัสูตรตามกรอบ TQF ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินแบบบูรณาการและตอบ
โจทยข์องประเทศ 
 2. ควรน าผลการประเมินหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา มาส่งเสริมพฒันา
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนให้ได้ตามเกณฑ์มาตฐานคุณวุฒิและบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการพฒันาผลงานอาจารย ์ เพื่อพฒันาต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการพฒันาการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมใหท้ั้งอาจารย ์นกัศึกษา บณัฑิต มีการพฒันาสู่ศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีระบบและทิศทางท่ี
ชดัเจน 
 3. คณะและเขตพื้นท่ี ควรมีการทบทวนนโยบายการจดัการศึกษาดา้นการผลิตบณัฑิต ตั้งแต่
การพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้วชิาชีพใหมี้ความโดดเด่นเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี ตามศกัยภาพอาจารยแ์ละความ
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ตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต อีกทั้งควรให้ความรู้และความเขา้ใจแก่อาจารยใ์นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
เนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะการเรียนรู้ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตามผลลพัธ์การ
เรียนรู้และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 4. คณะ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และเขตพื้นท่ี ควรร่วมกนัทบทวนกลยุทธ์การรับนกัศึกษา 
วเิคราะห์ปัญหาในแต่ละเขตพื้นท่ี น าปัญหามาแกไ้ขร่วมกนัและน าสู่การปฏิบติัจริง 
 5. ควรมีการวางแผนการพฒันานกัศึกษาอยา่งมีทิศทางตามเป้าหมายของคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์ โดยการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษา โดยก าหนด
วตัถุประสงค์ของแผน กิจกรรมโครงการ เชิงคุณภาพท่ีมีเป้าหมายและการวดัผลความส าเร็จได้อย่าง
ชดัเจนและสามารถน าผลไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์
ความตอ้งการและนโยบายท่ีก าหนดไว ้
 
องค์ประกอบที ่2 :  การวจัิย 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 ถึงแมว้า่บุคลากรมีศกัยภาพในการวิจยัและสามารถมีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานสูง 
แต่ผลงานทางวิชาการของอาจารยย์งัไม่สะทอ้นถึงคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ อีกทั้งยงัไม่มี
นวตักรรมท่ีเหมาะสม ท าใหค้ณะขาดความโดดเด่นในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 1. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินงานวิจยัในเขตพื้นท่ี
ต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองผลงาน/เงิน/จ านวน/ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพื่อน าผลการประเมินต่าง ๆ มาวาง
แผนพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัให้ไดต้ามนโยบายและเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทศัน์ของ
คณะ 
 2. คณะควรก าหนดทิศทางและแผนงานวิจยัให้ชดัเจนโดยควรบูรณาการงานวจิยักบัเขตพื้นท่ี
ท่ีมีความโดดเด่นทางการเกษตร และน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเป็นฐานความรู้ มีโจทย์วิจัยท่ี
แก้ปัญหาของท้องถ่ินให้มากข้ึน โดยความร่วมมือของคณาจารย์ทุกเขตพื้นท่ีและเสนอเป็นชุด
โครงการวจิยั รวมทั้งมีเครือข่ายวจิยัภายนอก 
 3. ควรมีการจดัการความรู้จากผลงานวิจยัและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการ
บริหารงานวจิยั เพื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน และการบูรณาการในพนัธกิจต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
ท่ีเน้นการสร้างนวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียน  และสร้างบณัฑิต               
นกัปฏิบติั 
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 4. ควรส่งเสริมให้อาจารยพ์ฒันาการเผยแพร่ผลงานวิจยั/สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มี Impact สูงข้ึน และมีนวตักรรมเพื่อการจดสิทธิบตัร เพื่อต่อยอดงานวิจยั/
สร้างสรรค ์กบัการพฒันาอาจารย ์หลกัสูตร สาขาวิชา คณะ และทอ้งถ่ิน รวมทั้งประเทศ ในยุค 4.0 อีก
ทั้งควรน าศกัยภาพของกลุ่มอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการเผยแพร่ผลงานมาเป็นพี่เล้ียงส่งเสริมให้เกิด
การเผยแพร่ผลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  การบริการวชิาการ 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ ไดมี้การด าเนินการบริการทางวิชาการ โดยเน้น
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนแบบมีส่วนร่วม แต่ยงัขาดการท าแผนกลยทุธ์ของคณะทางดา้น
การบริการวิชาการ มาเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินการด้านบริการทางวิชาการ เพื่อสะทอ้นให้งาน
บริการทางวชิาการบรรลุเป้าหมาย 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 ในการด าเนินการทางดา้นบริการทางวิชาการ ตอ้งมีการน าขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์ของคณะซ่ึงได้
ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการทางวิชาการในปี 2559 มีเป้าหมายอย่างไร           
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จคืออะไร แลว้น ามาเป็นหลกัในการด าเนินการบริการวิชาการของคณะ รวมทั้ง
ประเมินความส าเร็จของการบริการทางวิชาการตามตวับ่งช้ีของแผนท่ีก าหนด ท าให้ทราบปัญหาท่ี
จะตอ้งน ามาปรับปรุงและพฒันา เพื่อใหผ้ลลพัธ์ของการบริการดีข้ึนกวา่เดิม 
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องค์ประกอบที ่4 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 ในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย แต่ไม่ได้มีการจดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท่ีน ามาจากแผนกลยุทธ์ และ       
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท าให้กิจกรรมดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมบรรลุตามเป้าหมายและตวับ่งช้ีของคณะไม่ได้สะท้อนผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 ในพนัธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะควรก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดา้น
การจดัท าแผนกลยทุธ์ รวมทั้งตวับ่งช้ีของแผนท่ีสะทอ้นความส าเร็จตามพนัธกิจของการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมไทยรวมถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์ร โดยเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีสะทอ้น
ถึงการส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให้มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรม และ
น ามาเป็นแนวทางพฒันานกัศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
 
 
องค์ประกอบที ่5 :  การบริหารจัดการ 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 1. แผนกลยุทธ์ของคณะท่ีถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยและคณะน ามาด าเนินการจดัท าแผน                 
กลยุทธ์ของคณะ ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายได ้ เพราะเป็น           
ตวับ่งช้ีท่ีเน้นปัจจยัน าเขา้ เช่น จ านวนโครงการ จึงไม่ไดส้ะทอ้นความส าเร็จของแผนและยงัขาดการ
ติดตามผลของแผน รวมทั้งการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายและ
สะทอ้นความสามารถของผูบ้ริหารองคก์รอยา่งชดัเจน 
 2. คณะมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ว่า ตน้ทุน
ของแต่ละหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพนัธกิจใดบา้ง และยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัในแต่ละหลกัสูตร 
 3. คณะยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรวมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การ
ติดตามผลได ้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : 
 1. คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากภารกิจของคณะและบริบทของคณะ
ให้ชัดเจน น ามาจดัท าวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ตวับ่งช้ี และเป้าประสงค์ของแผน              
กลยุทธ์ และก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินการท่ีสะทอ้นความส าเร็จของผลลพัธ์ในแต่ละ
ประเด็นยทุธศาสต ์โดยเป็นตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นความส าเร็จของแผนไดอ้ยา่งชดัเจน ผู้บริหารทุกระดบัของ
คณะควรมีการก ากบัติดตามผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกล
ยทุธ์ทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
 2. เม่ือมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะและหลักสูตรควรน าต้นทุนต่อหน่วยไป
วิเคราะห์ ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามพนัธกิจ
หรือไม่ และพนัธกิจใดท่ีใชง้บประมาณเป็นพิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจดัการบริหารหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสูตรมีความคุม้ค่าหรือไม่ ควรวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรในคณะหรือเพื่อพิจารณา
ความแตกต่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 
  3. ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาก าหนดเป็น
ความเส่ียง ทั้ งน้ีความเส่ียงควรเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์ว่าเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบต่อการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะได ้
  4.  ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท า
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 5.  การจดัท าแผนพฒันาบุคลากร คณะควรจดัท าแผนอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ภาพรวมกับเขตพื้นท่ีของคณะ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพฒันาบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย และสะทอ้นผลลพัธ์ของการพฒันาบุคลากรโดยเพิ่มขวญั ก าลงัใจและความสุขของบุคลากร
ในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
  6. ควรทบทวนกระบวนการในการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรเดียวกนัในแต่ละพื้นท่ี
ใหมี้การจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงบทบาท
หน้าท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี และคณบดีท่ีเป็นผูบ้ริหารหลกัของคณะ 
ใหท้  างานร่วมกนัในการก ากบัการบริหารหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  
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ตารางการวเิคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.09 2.50 2.47 3.29 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.64 3.88 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.32 2.86 2.56 3.26 พอใช้ 

ผลการประเมนิ 
ด ี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
  

 
 

 ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวม พบว่า คะแนน
เฉล่ียของผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ียรวม  3.26 อยู่ในระดบัพอใช้ โดยมีคะแนนรวม            
แต่ละองค์ประกอบดงัน้ี  องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 3.29 อยู่ในระดบัพอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 2  การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ียว 3.88 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.00 อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง  องคป์ระกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 
อยูใ่นระดบัพอใช ้ เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.32 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั
ดี  ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.86 อยู่ในระดบัพอใช้ และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ีย 2.56             
ตอ้งปรับปรุง  แสดงถึงการด าเนินงานของคณะมีปัจจยัน าเขา้เยอะ แต่ปัจจยัน าเขา้ไม่สามารถท าไปสู่
กระบวนการท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ของการด าเนินงานไดอ้ยา่งชนัเจน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมนิปี 2558 ผลการประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 3.93 3.29 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 3.64 3.88 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 3.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 5.00 3.00 

คะแนนรวม 4.04 3.26 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.93

3.64

3.00

5.00

5.00
3.29

3.88

3.00
2.00

3.00

1. การผลติบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

ผลการประเมินปี 2558 ผลการประเมินปี 2559
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 
 1. คณะ เขตพ้ืนท่ี และสถาบนั ควรมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงระบบการบริหารองคก์รใน
ภาพรวม เพ่ือให้คณะและเขตพ้ืนท่ีสามารถด าเนินงานตามพนัธกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัญหาอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต ความโดดเด่นของแต่ละสาขา อีกทั้งควรหากลยทุธ์เพ่ือการเพ่ิมนกัศึกษาในพ้ืนท่ี 
 2. คณะควรสร้างความเขา้ใจและน าบุคลากรของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรมาหลอมรวมและ
วางเป้าหมายในการสนบัสนุนส่งเสริมและดูแลบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง ทั้งทางดา้นการวิจยัและบริการวิชาการ 
มาเสริมก าลงัสร้างความโดดเด่นใหก้บัคณะ 
 3. เน่ืองจากคณะมีภารกิจหลกัในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดงันั้นคณะควรให้
ความส าคญักบัสาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย ์น าความรู้และผลงานวิจยัมาเป็นฐานต่อยอดดา้นการเกษตร
และเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งเป็นการเพ่ิมสมรรถนะและส่งเสริม สนบัสนุน ดูแลอาจารยด์า้นวิทยาศาสตร์
ใหมี้ความเขม้แขง็ยิ่งข้ึนและสร้างความสุขใหก้บัอาจารยใ์นคณะ 
 4. คณะควรมีทิศทางการด าเนินงานของคณะให้ชดัเจน โดยส่วนบริหารและผูบ้ริหารคณะควรอยู่
ใกลชิ้ดกบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในหลกัสูตร เพ่ือจะสามารถพฒันานกัศึกษา แกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา
ไดท้นัเวลา และเขา้ใจแนวทางการพฒันานกัศึกษาอยา่งชดัเจน จะท าใหค้ณะด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายยิ่งข้ึน 
 5.  เน่ืองจากการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีความแตกต่างจากการ
บริหารงานคณะอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัการบริหารจดัการคณะและการจดัการเรียนการสอนในเขตพ้ืนท่ีเดียวกนั คณะ
อาจจะตอ้งทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการโครงสร้าง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ 
 6. คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จัดท า
แผนพฒันาตามขอ้เสนอแนะ รวบรวมขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกนัคุณภาพระดบัมหาวิทยาลยั 
เพ่ือให้มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณบดีและรองอธิการบดีเขต
พ้ืนท่ีตอ้งประสานงานอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหก้ารใชง้บประมาณในการพฒันาคุณภาพ เกิดการบูรณาการ 
  7. คณะควรจดัท าโครงการพฒันาผูบ้ริหารมืออาชีพเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบการบริหารงาน 
ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ีมีความส าคญัและผลการด าเนินงานยงัไม่มีคุณภาพ 
ประกอบดว้ย การพฒันาแผนและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การก ากบัติดตามหลกัสูตร การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 


