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ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

คะแนนประเมนิ
ปี 2559 

คะแนนประเมนิ  
ปี 2560 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบณัฑติ  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.47 2.55  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20 4.05 4.27  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 3.23 3.16  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

5 คะแนน 5.00 
5.00 

 

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

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 3.29 3.33  
องค์ประกอบที ่2 : การวจิยั 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

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

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 60,000 บาท/ คน 5.00 5.00  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 2.64 2.91  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 3.88 3.97  

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ 
3.1  การบริการวชิาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 3.00 4.00  

องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจดัการ 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7  

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

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 3.00 3.50  
คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.26 3.53  

ระดบัคุณภาพ พอใช้ ด ี
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที ่1 :การผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
สกอ. ก าหนด 

2) คณะยงัไม่ไดน้ าแผนกลยทุธ์ดา้นการพฒันานกัศึกษาน าไปก ากบัการด าเนินงานในเขตพื้นท่ี 
ท่ีมีนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ และตวับ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์ของคณะยงัไม่ชดัเจน จึงไม่สามารถน าสู่การ
ปฏิบติัได ้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา : 

1) คณะควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากบัติดตามให้บุคลากรพฒันาตนเองตามแผนพฒันา
ตนเองท่ีวางไว ้โดยเฉพาะการเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษาและการท าต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสาย
วชิาการ 

2) ผูบ้ริหารของคณะควรมีการก ากบัดูแลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพฒันานกัศึกษา
ในเขตพื้นท่ีใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ขณะเดียวกนัในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาควร
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากการท ากิจกรรมให้ชดัเจนแลว้น าไปวางแผนการด าเนินงานโครงการ รวมถึง
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของแผนและโครงการ และควรมีการประเมินปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์ ทั้งแผน
และโครงการให้ชดัเจน รวมทั้งวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันา จะท าใหก้ารด าเนินงานตามแผนมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์ตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไว ้ จะท าใหเ้กิด
ความคุม้ค่าในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขตพื้นท่ี และคณะ 

3) คณะควรมีการส ารวจความต้องการของศิษย์เก่าเพื่อน ามาวางแผนในการจดัโครงการ 
กิจกรรม ท่ีสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของศิษยเ์ก่า หรือให้ความรู้ท่ีทนัสมยั
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อศิษยเ์ก่าจะได้น าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความ
ตอ้งการ และช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการท างาน/ความกา้วหนา้ในสายงาน 
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องค์ประกอบที ่2 :การวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) คณะ ยงัขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการวิจยั ท าให้ไม่สามารถสะทอ้น
ความโดดเ ด่นและความเ ช่ียวชาญของคณะ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์  และการเกษตร 
เทคโนตามศกัยภาพของคณาจารย ์

2) ผลงานเผยแพร่ของงานวิจยัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการระดบัชาติ จึงส่งผลให้ 
ระดบัคุณภาพของงานค่อนขา้งต ่า  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา : 

1) คณะควรให้ความส าคญักบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั โดยอาจเช่ือมโยงกบั
ฐานขอ้มูลงานวิจยัของสถาบนั และน ามาประมวลผลเพื่อการบริหารจดัการและการก ากบัติดตาม และ
การก าหนดทิศทางงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคณะ 

2) คณะควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัมาเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีมี
น ้ าหนักคะแนนสูงข้ึน โดยคณะตอ้งมีนักวิจยัอาวุโสช่วยเหลือ หรือการท างานร่วมกบันักวิชาการท่ี
อาวุโส และมีการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัไปต่อยอดในเชิงพาณิชย ์รวมทั้งการ
จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
 
องค์ประกอบที่ 3 :การบริการวชิาการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 มีแผนกลยทุธ์ดา้นบริการทางวชิาการท่ีชดัเจนแต่ยงัไม่ไดมี้การเขียนโครงการ และยงัไม่ไดร้ะบุ
แผนการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการท่ีมีต่อการพฒันานกัศึกษาหรือยงัไม่ปรากฏหลกัฐานในการ
จดัท าโครงการทางวชิาการ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา : 
 ในการบริการวิชาการระดบัคณะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้แนวคิดดว้ยการเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากวา่ประโยชน์ส่วนตวั จึงตอ้งบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การบริการวิชา
การเพื่อให้ประโยชน์กบันกัศึกษา และควรน าการบริการทางวิชาการในโครงการท่ีคณะจดัไปวิเคราะห์
น าไปสู่งานวจิยัหรือน ามาถ่ายทอดใหก้บัชุมชนจะท าใหชุ้มชนศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
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องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันา : 
 แผนกลยุทธ์ดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะยงัไม่ตอบโจทยต่์อการพฒันานกัศึกษาด้านการให้
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม แต่เนน้การให้ความส าคญัต่อการสร้างองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีตอบ
โจทยภ์าระหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บันกัศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา : 
 ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวฒันธรรม ควรก าหนดกลยุทธ์หลกัในส่วนท่ีพฒันา
นกัศึกษาดว้ยเน่ืองเป็นสถานศึกษา แต่จะมีตวับ่งช้ี แผนกลยทุธ์ในประเด็นอ่ืนเพื่อสามารถด าเนินการได้
และควรจดัท าโครงการ กิจกรรมท่ีสรุปผลส าเร็จหรือมีตวับ่งช้ีแสดงผลลพัธ์ท่ีไดย้าก การด าเนินการดา้น
ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งชดัเจน จะท าใหเ้กิดประโยชน์และผลลพัธ์โดยตรงกบันกัศึกษา 
 
 
องค์ประกอบที ่5 :การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ของคณะมีการด าเนินการจดัท าแผนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลยัแต่การก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่แข็งแรงและไม่สะทอ้นกับผลลัพธ์ของ
ประเด็นยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ดงักล่าวส่งผลต่อการพฒันางานของคณะในอนาคต 

2) การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยเป็นข้อมูลท่ีมหาวิทยาลยัจดัท าให้คณะและส่วนในคณะแต่ผู ้
ปฏิบติัไม่สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบริหารต้นทุนต่อหน่วยได้ เน่ืองจากไม่เข้าใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

3) คณะขาดความเข้าใจในด้านการบริหารความเส่ียง การจัดการความรู้และการจัดท า
แผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา : 

1) คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรของคณะ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
กลยุท ธ์ มีการวิ เคราะห์สถานการณ์  ก าหนดวิสั ยทัศ น์  ประ เ ด็นยุทธศาสตร์  เ ป้ าประสงค์   
กลยุทธ์ ตวับ่งช้ี เป้าหมายแผนกลยุทธ์ โครงการกิจกรรมมีการก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของ
โครงการ 

2) คณะควรสร้างความเขา้ใจกบัการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรโดยน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ท่ีมาท่ีไปของตน้ทุนต่อหน่วยและตอ้งเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อน ามาสรุปเป็นตน้ทุน
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ต่อหน่วยนอกจากนั้นเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามพนัธกิจ 4 ดา้น และการพฒันานกัศึกษา พฒันาอาจารย ์เพื่อ
พิจารณาความคุม้ค่าของหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 

3) ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาก าหนดเป็น
ความเส่ียง ทั้งน้ี ความเส่ียงเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์วา่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนยุ
ทศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะได ้

4) ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท าให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  

5) การจดัท าแผนพฒันาบุคลากร คณะควรจดัท าแผนอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ภาพรวมกับเขตพื้นท่ีของคณะ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพฒันาบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย และสะทอ้นผลลพัธ์ของการพฒันาบุคลากรโดยเพิ่มขวญัก าลงัใจและความสุขของบุคลากร 

6) ควรทบทวนกระบวนการในการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรเดียวกนัในแต่ละพื้นท่ี
ให้มีการจดัการเรียนการสอนไดม้าตรฐานเดียวกบัหรือใกลเ้คียงกนัให้มากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงบทบาท
หนา้ท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี และคณบดีท่ีเป็นผูบ้ริหารหลกัของคณะให้
ท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการก ากบัการบริหารหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  
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ตารางการวเิคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.14 2.50 2.55 3.33 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.91 3.97 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.36 3.29 2.73 3.53 ด ี

ผลการประเมนิ ดี พอใช ้ พอใช ้   
 
 

  ผลการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ในภาพรวมพบวา่  ผลการ
ด าเนินการในภาพรวมไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.53 อยูใ่นระดบัดี ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ
พบว่า  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 3.33 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย  3.97 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉล่ีย 
4.00  อยู่ในระดบัดี องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดบั
พอใช ้องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ   ปัจจัยน าเข้าได้คะแนนเฉล่ีย 4.36  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย  3.29 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ได้คะแนนเฉล่ีย  2.73 
อยูใ่นระดบัพอใช ้
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมนิปี 2559 ผลการประเมนิปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 3.29 3.33 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 3.88 3.97 

องคป์ระกอบท่ี3 การบริการวิชาการ 3.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.00 3.50 

คะแนนรวม 3.26 3.53 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.29

3.88

3.00
2.00

3.00

3.33

3.97

4.00
3.00

3.50

1. การผลติบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

ผลการประเมินปี 2559 ผลการประเมินปี 2560
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

1) คณะบริหารหลกัสูตรตามเขตพื้นท่ี โดยท่ีในเขตพื้นท่ีเชียงใหม่ ไม่มีนกัศึกษา ดงันั้นคณะ
จึงควรก าหนดนโยบาย แผนปฏิบติังาน ก ากบัติดตามให้ชดัเจนและควรให้ความรู้ในดา้นต่างๆ ทั้งการ
เรียนการสอน กิจกรรมด้านการพฒันาองค์ความรู้ในหลกัสูตรภารกิจทุกตวั คณะจึงควรให้ความรู้ 
ก าหนดนโยบาย มีวิธีการก ากบัติดตามท่ีเขม้แข็งเป็นระบบสรุปผลเป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้
ภารกิจต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย  

2) คณะควรปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยั และผูบ้ริหารในพื้นท่ีในการวางแผน
ร่วมกนัท่ีจะท าให้หลกัสูตรในพื้นท่ีไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม เช่น ดา้นวิชาการของหลกัสูตร คณะ
ควรก าหนดด้านบริหารจดัสรรทรัพยากรเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และหากการบริหารหลกัสูตรมีความ
ขดัแยง้หรือไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดจ้ะเป็นการสร้างปัญหาให้กบัหลกัสูตร เช่น คณะ
จดัโครงการอบรมพฒันาความรู้ใหก้บัอาจารยแ์ต่ละเขตพื้นท่ี ไม่อนุมติัรายจ่ายในการเดินทาง ท าใหก้าร
พฒันาหลกัสูตรและคณะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

3) หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จส้ินลงผูบ้ริหารควรจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเด็น น ามาสรุปผลและก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาในแต่ละประเด็นในปีถดัไป หลงัจากนั้น
ผูบ้ริหารท่ีก ากบัติดตามให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้นควรน าเป้าหมายมาก าหนดการ
ออกแบบระบบและกลไกในการปฏิบติั เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรมมีการประเมิน
กระบวนการ น ามาสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 


